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Voorwoord

Beste lezer,

Deze masterscriptie met als titel Aardse paradijzen van de Verlichting: Menagerieën op de

Nederlandse buitenplaats in de achttiende eeuw schreef ik ter afronding van de master

Landschapsgeschiedenis aan de Universiteit van Groningen. In deze scriptie geven de

dierverzamelingen op de achttiende eeuwse buitenplaatsen een bijzondere inkijk in die tijd. De

talrijke menagerieën in de tuinen van deze buitens begonnen mij gedurende mijn studie te

fascineren en doen dat nog steeds. Onderzoek naar die menagerieën vertelt ons veel over de

relatie tussen mens, dier en het landschap.

Zelf speelde ik als klein kind uren achtereen in de achtertuin van mijn ouderlijk huis. Zittend op

de grond bestudeerde ik de vele kruipende insecten. Door lege bakken en jampotten te vullen

met bodem- en plantenmateriaal uit de tuin, creëerde ik voor de insecten leefwerelden in het

klein. De prachtige beestjes kon ik vaak vanuit bed bewonderen omdat zelfs het nachtkastje in

mijn kinderkamer volstond met jampotten gevuld met een stel pissebedden. Ik wist nog niet

veel, maar ik leerde toen al over de wonderlijke natuur juist door er aandachtig naar te kijken.

Later tijdens mijn studietijd begon ik de geschiedenis van dierentuinverblijven te onderzoeken.

Dit leerde mij veel over wat deze dierentuinen ons over een bepaalde tijd konden vertellen. De

colleges in Artis van professor Erik A. de Jong boden mij hiervoor veel inspiratie en kennis. Ook

tijdens het schrijven van deze masterscriptie hebben we een aantal nuttige gesprekken kunnen

voeren. Hiervoor ben ik hem zeer veel dank verschuldigd. Tijdens mijn master in Groningen

kreeg ik wederom ongelooflijk veel nieuwe kennis aangeboden. Hiervoor bedank ik graag mijn

medestudenten en docenten van de master Landschapsgeschiedenis. In het bijzonder ben ik

professor Theo Spek zeer erkentelijk voor het met enthousiasme overbrengen van zijn rijke

kennis.

Ook bedank ik graag Florence Pieters, Carla Oldenburger en Wim Meulenkamp voor het

behulpzame mailcontact en de gesprekken tijdens de koffie over mijn scriptieonderwerp. Hans

Mulder en de Artis Bibliotheek ben ik bijzonder erkentelijk voor het sturen van foto’s van de

unieke tekeningen van Jan Velten. Veel mail contact heb ik ook onderhouden met Wessel

Broekhuis. Hij wist mij door zijn omvangrijke kennis altijd weer op iets nieuws te wijzen. Deze



scriptie was er niet geweest als ik tijdens dit proces niet was begeleid door professor Hanneke

Ronnes. Haar expertise heeft mij tijdens onze gesprekken veel gebracht. Waarvoor ik haar zeer

dankbaar ben.

Tot slot bedank ik graag mijn familie. Rolf en Dorus, jullie waren mijn trouwste lezers en jullie tijd

en aandacht betekende veel voor mij. Jamie, bedankt voor alle steun die je me hebt geboden

en het geduldig luisteren naar al mijn ideeën. Door jou ben ik in mezelf blijven geloven.

Utrecht, april 2022.



Inhoudsopgave

1. Inleiding 5

2. De geschiedenis van het verzamelen van levende dieren 11
2.1 Een aantal vroege voorbeelden 11
2.2 Schenkingen aan machthebbers en andere bestuurders 13
2.3 Johan Maurits: Verzamelaar van planten en dieren in de zeventiende eeuw                15

3. Vangst, vervoer en aankomst van exotische dieren 20
3.1 De toenemende kolonisatie en de groei van de handel in exotische dieren 20
3.2 Invloedrijke personen en de menagerieën in de koloniën 23
3.3 Twee belangrijke personen illustratief voor het verzamelen en vervoer van 27

dieren
3.4 Aankomst in Europa 36

4. Kooien en kommen: De menagerie op de buitenplaats in de achttiende 45
eeuw
4.1 Vogels en viervoeters 45
4.2 Waterkommen en visvijvers 50
4.3 Menagerieën in de gedaante van folly’s 61
4.4 Hertenkampen en vinkenbanen 63
4.5 De menagerie van Versailles: inspiratiebron voor de Duitstalige gebieden 67
4.6 De menagerie in de landschapstuinen van Engeland 71

5. Een prinselijk paradijs 78
5.1 Het ontstaan van de vorstelijke menagerie van stadhouder Willem V 78
5.2 Arnout Vosmaer: Directeur van de stadhouderlijke menagerie en kabinetten 78
5.3 Regnum animale 81
5.4 ‘Eener uitmuntende verzameling van zeldsaame gedierten’ 82

6. Conclusie 93

7. Bronnenlijst 96

Bijlage I. Lijst van buitenplaatsen met menagerieën in de achttiende eeuw.
Bijlage II. Afbeeldingen bij menagerieën uit de lijst van buitenplaatsen.



1. Inleiding

Het schilderij op de omslag van deze scriptie laat Aert Schoumans verbeelding zien van de

menagerie van Willem V. Als in een aards paradijs leven de vogels in de voorstelling in

harmonie samen en schuwen elkaars toenadering niet. Rechts op de voorgrond staat een

Kaapse ibis naast een goudfazant en op een boomtak zit een witkuifkaketoe nabij een hop en

twee soorten ara’s. Op de grond scharrelt een parelhoender met daarachter een grijze

kroonkraanvogel en een helderblauwe kroonduif. Staande op een grote steen overziet een

koningsgier dit bonte gezelschap. Dit werk van Schouman uit 1786 is een onderdeel van een

reeks van vijf wandbespanningen voor het stadhouderlijk kwartier op het Haagse Binnenhof. De

vogels zijn door Schouman zelf in de menagerie van de stadhouder waargenomen en naar het

leven geschilderd. Op zijn schilderij plaatste Schouman een overvloed aan vogels in een

landschap waarin ze zich onbekommerd en vrij bewogen en creëerde op die manier een

paradijs op aarde.

In de achttiende eeuw werden paleistuinen en buitenplaatsen wel vaker ingericht als zijnde

paradijzen. De tuinen werden gevuld met botanisch materiaal uit alle windstreken en de grotto’s

werden gedecoreerd met schelpen uit verre oorden. Ook dieren pasten in het beeld van deze

goddelijke herschepping door de mens. Exotische diersoorten die soms nog nooit eerder in de

Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden te zien waren geweest, kregen een plek in

menagerieën, zoals de dierverzamelingen genoemd worden. Op tal van buitenplaatsen kon

men exotische vogels zien zwemmen in waterkommen of vliegen in volières. Op enkele

buitenplaatsen liepen in de menagerie ook zoogdieren rond.

Een menagerie was een verzameling uitheemse of inheemse wilde dieren. Het woord

‘menagerie’ komt van het Franse woord ménage dat zoiets als huishouding betekent. In de

achttiende eeuw werd de term ook in de Nederlanden gangbaar.1 De term menagerie wordt

voor zowel de behuizing of plek met een verzameling dieren gebruikt als voor de verzameling

dieren zelf. Een bouwwerk dat enkel vogels huisvestte kon in de achttiende eeuw een volière

worden genoemd, maar werd vaak ook een menagerie genoemd.2 Dit onderzoek zal gaan over

de menagerieën die zich op een vaste plaats in de tuinen van de buitenplaatsen van de meest

2 Sally Festing, 'Menageries and the landscape garden', Journal of Garden History vol. 8 nr. 4 (1988):
106.

1 Eric Baratay en Elisabeth Hardouin-Fugier, Zoo: A History of Zoological Gardens in the West, vert.
Oliver Welsh (London: Reaktion Books, 2002), 41-42.

5



welgestelden in de Nederlanden bevonden. Er bestonden in die tijd ook zogenaamde reizende

menagerieën. Deze reizende beestenspellen, die in de periode 1750-1850 een grote bloei

doormaakte, trokken langs de Europese steden en konden tegen betaling bewonderd worden.3

In Amsterdam kwamen deze rondtrekkende dierverzamelingen geregeld in herberg De Witte

Olifant aan de voormalige Botermarkt langs.4 De werkdefinitie van de term menagerie die ik in

deze scriptie zal hanteren is: een door de mens bijeengebrachte verzameling van wilde

inheemse en/of uitheemse dieren, of de plek waar de dieren ondergebracht werden.

De menagerie op de Nederlandse buitenplaats bereikte in de achttiende eeuw een hoogtepunt.

Dit was een eeuw waarin het aantal buitenplaatsen eveneens een toppunt bereikte. In het begin

van de achttiende eeuw domineerde de buitenplaats zelfs het landschap.5 De Franse

schrijvende reiziger François Maximilien Misson die rond 1700 Van Delft naar Den Haag reisde

en langs Rijswijk en Voorburg kwam schreef dat het landschap volstond met buitenplaatsen:

‘Tout y est plein de maisons de plaisance, de promenades et de jardins délicieux.’6 Een Engelse

reiziger die eind achttiende eeuw Delft bezocht vergaapte zich staande op de stadswal aan ‘a

profusion of fine gardens and orchards ... [and] neat little country-houses, as they are termed’7

Behalve dat de talrijke buitens gevuld werden met exotische planten en dieren, richtte tijdens de

Verlichting vrijwel iedereen die het zich kon veroorloven zich op de aanleg van

rariteitenkabinetten. Deze verzamelingen lagen vol met naturalia en artificialia uit verre oorden.

Onder invloed van de natuurwetenschappers Carl Linnaeus en Georges-Louis Leclerc de

Buffon verzamelde men op een encyclopedische en systematische manier. Men geloofde heilig

in kennis door ordening en classificatie. Op deze manier probeerde men een afspiegeling van

Gods schepping te creëren en deze zo beter te begrijpen.8 Net als bij de rariteitenkabinetten

speelde ook voor de menagerieën op buitenplaatsen in de achttiende eeuw de Verlichting,

8 Roemer, Bert van de, “De geschikte natuur : theorieën over natuur en kunst in de verzameling van
zeldzaamheden van Simon Schijnvoet (1652-1727).” (PhD proefschrift Universiteit van Amsterdam 2005)
15.

7 Hanneke Ronnes, “Bij nader inzien.” 4.

6 François Maximilien Misson, Voyage d'Italie de Monsieur Misson, avec un mémoire contenant des avis
utiles à ceux qui voudront faire le même voyage, Volume 1, (Utrecht: Willem van de Water en Jacob
Poolsum, 1722), 14.

5 Hanneke Ronnes, “Bij nader inzien, de Nederlandse buitenplaats: Tussen herinnering, vergetelheid en
ongemak,” 2020 inaugurele rede Rijksuniversiteit Groningen. 9.

4 Pieters, Florence, The menagerie of "The White Elephant" in Amsterdam: with some notes on other 17th
and 18th century menageries in The Netherlands. 53

3 Florence Pieters, Arie van den Berg en Marja Keyser, “Menagerieën op de kermis: Oorsprong  van
circus en dierentuin,” in Kennis, kunstjes en kunnen. Kermis: de wondere
wereld van glans en glitter, onder redactie van J. Jacobs (Nijmegen: SUN Uitgeverij, 2002), 59.
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religie en koloniale handel een belangrijke rol. Deze voor die tijd typerende aspecten kwamen in

de tuinen van buitenplaatsen samen. Het verzamelen van dieren voor de achttiende eeuwse

menagerie kan als een uiterst verlicht fenomeen worden gezien. Daarnaast kan men spreken

van een onderbelichting van de menagerie op de buitenplaats, als onderwerp voor

wetenschappelijk onderzoek.9 Door dit gebrek aan bestudering bestaat er een lacune in de

wetenschap, die er naar vraagt om opgevuld te worden. In deze scriptie doe ik daar een eerste

poging toe. Aan de hand van wetenschappelijke literatuur, reisverslagen,

briefcorrenspondenties, prenten, schilderijen en krantenadvertenties uit de achttiende eeuw zal

een beter beeld verkregen worden van het aantal menagerieën en hoe deze verzamelingen van

de Verlichting een plek kregen in de tuin. Ook de vangst in en het vervoer vanuit de koloniën

van exotische dieren zal onderzocht worden. De achttiende eeuwse menagerieën op de

Nederlandse buitenplaatsen zijn het onderwerp van dit scriptieonderzoek met als

onderzoeksvraag: Hoe werden menagerieën op de Nederlandse buitenplaatsen in de

achttiende eeuw als religieuze en Verlichtte verzamelingen vormgegeven en hoe waren zij

verbonden met koloniale handel?

In 1912 schreef de Franse zoöloog Gustave Loisel Histoire des ménageries.10 In drie delen

beschreef Loisel de geschiedenis van de menagerie van oudheid tot begin twintigste eeuw.

Tegelijkertijd probeerde hij de manier van werken van dierentuinen uit zijn tijd te beschrijven, die

hij in de jaren ervoor veelvuldig had bezocht en bestudeerd. De geschiedenis die Loisel

beschrijft beslaat een grote periode en blijft over de situatie in de achttiende eeuw in de

Verenigde Nederlanden oppervlakkig. Alleen hoofdstuk drie in het tweede deel gaat hierover en

beslaat voornamelijk de menagerie van Blauw Jan in Amsterdam, de menagerie van de

prins-stadhouder Willem V en de menagerie van de Verenigde Oost Indische Compagnie in

Kaap de Goede Hoop.

Vanuit de tuinhistorische hoek kwam er in 1988 aan de hand van een studie door Sally Festing,

aandacht voor de menagerieën in de landschapstuinen in Engeland. In haar onderzoek,

Menageries and the Landscape Garden, weet ze 43 menagerieën in het Engeland van de

achttiende eeuw aan het licht te brengen en geeft ze aan dat het er nog veel meer moeten zijn

geweest.11 Festings onderzoek richt zich veelal op de menagerie in Engeland, maar kan voor

11 Festing, 'Menageries and the landscape garden.' 106.
10 Gustave Loisel, Histoire des ménageries, (Parijs: O. Doin, 1912)

9 Vernon N. Kisling, Jr. “Ancient Collections and Menageries,” in Zoo and Aquarium History: Ancient
Animal Collections to Zoological Gardens, red. Vernon N. Kisling, Jr. (Boca Raton: CRC Press, 2001), 2.

7



onderzoek naar de Nederlandse menagerieën als waardevol vergelijkingsmateriaal fungeren.

Een ander wetenschappelijk onderzoek dat zich richt op de exotische dieren die in Engeland

werden gehouden is het proefschrift uit 2010 van Christopher Plumb, Exotic Animals in

Eighteenth-Century Britain.12 Hierin beschrijft hij zeer uitvoerig de rol van exotische dieren in

Engeland in die tijd.

Een werk over de Nederlandse verzamelingen dat nuttig is gebleken is de Alphabetical list of

Dutch zoological cabinets and menageries, in 1939 uitgebracht door Hendrik Engel. In 1986

werd aan de hand van Engels aantekeningen postuum een uitbreiding gepubliceerd onder

leiding van Pieter Smit. 13 De editie van Smit is ruim twee keer zo groot als de eerste lijst van

Engel, maar wat betreft de informatie over de menagerieën verre van compleet. Er worden

vooral veel naturalieënkabinetten in de lijst van Engel genoemd.

Florence Pieters, biologe gespecialiseerd in natuurverzamelingen, heeft vanaf eind jaren 80

veel onderzoek gedaan naar de menagerie van Blauw Jan tijdens de zeventiende en achttiende

eeuw en naar de achttiende eeuwse menagerie van Willem V. Pieters kan als een historisch

expert van deze verzamelingen gezien worden.14 De menagerie van Blauw Jan en die van

Willem V zijn de meest bekende menagerieën uit de achttiende eeuw en zijn vrijwel de enige

waar meerdere onderzoeken naar gedaan zijn. De rest van de menagerieën die zich in de

achttiende eeuw in de Nederlanden bevonden zijn tot op heden onderbelicht gebleven.

Onderzoek naar kabinetten en botanische verzamelingen is vaker gedaan dan onderzoek naar

menagerieën.15 Dit komt deels doordat kabinetten met naturalia in de achttiende eeuw talrijker

15 Een aantal noemenswaardige werken verzamelingen in kabinetten zijn: Elinoor Bergvelt en Renée
Kistemaker, De wereld binnen handbereik: Nederlandse kunst- en rariteitenverzamelingen, 1585-1735.
(Amsterdam: Amsterdam Historisch Museum, 1992) & Bert van de Roemer, “De geschikte natuur :
theorieën over natuur en kunst in de verzameling van zeldzaamheden van Simon Schijnvoet
(1652-1727)” (PhD proefschrift Universiteit van Amsterdam 2005) & Bert van de Roemer, “Neat Nature:
The Relation Between Nature and Art in a Dutch Cabinet of Curiosities from the Early Eighteenth
Century.” History of Science 42, nr. 1 (2004): 47-84. & Joy Kenseth, red., The Age of the Marvelous,

14 Florence, Pieters en Maurits Mörzer Bruyns, “Menagerieën in Holland in de 17e en 18e eeuw.”
Holland. Regionaal Historisch Tijdschrift 20 (1988), 195-209. & Pieters, Florence, Diergaarden in de
Nederlanden 1750-1850 en hun betekenis voor de zoologie. (Amsterdam: Meesters, 1978). & Florence
Pieters, Kees Rookmaaker & Corinne Sieger, “De menagerie van stadhouder Willem V op Het Kleine Loo
te Voorburg,” in Een vorstelijke dierentuin: De menagerie van Willem V,  onder redactie van B.C. Sliggers
en A.A. Wertheim (Zutphen: Walburg instituut, 1994).

13 Pieter Smit, Hendrik Engel’s Alphabetical List of Dutch Zoological Cabinets and Menageries.
(Amsterdam: Rodopi 1986)

12 Christopher Plumb, “Exotic Animals in Eighteenth-Century Britain,” (PhD proefschrift, The University of
Manchester, 2010).
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waren dan de collecties van levende dieren. In Natuurlyke historie van Holland uit 1769

beschreef de natuuronderzoeker Johannes Le Franq van Berkhey, Holland als een ‘magazijn

van zeldzaamheden’. Volgens hem was er geen stad of dorp in Holland waar men geen

kabinetten vol met naturalia kon aantreffen.16 Dit beeld wordt bevestigd door de bioloog Gerrit

Anton Brouwer en ook Bert van de Roemer, specialist op het gebied van natuurverzamelingen,

benadrukt de populariteit van kabinetten aan het begin van de achttiende eeuw.17 Zoals eerder

genoemd zijn ook in de lijst van Hendrik Engel meer naturalieënkabinetten dan menagerieën

opgenomen. Toch waren er in de achttiende eeuw steeds meer landadel, rijke kooplieden en

beambten die in toewijding concurreerde om hun buitenplaatsen te versieren met vreemde

dieren. Vooral het houden van vogels zal erg populair blijken.18 Het verzamelen van levende

dieren was iets dat in de achttiende eeuw naast het verzamelen van nieuwe planten voor in de

tuinen en naturalia voor in de kabinetten bestond.

In de wetenschappelijke literatuur komt soms tijdens een onderzoek naar een specifieke

buitenplaats een menagerie of uitsluitend een (korte) verwijzing daarnaar aan het licht. Een

overzicht van de Nederlandse menagerieën in de achttiende eeuw ontbrak. Deze scriptie brengt

daar verandering in. Met gericht onderzoek heb ik 76 Nederlandse menagerieën in de

achttiende eeuw kunnen vaststellen. Dat zijn er 46 meer dan het aantal achttiende eeuwse

menagerieën dat in de lijst van Hendrik Engel te vinden is. Voor het eerst is er nu een uitgebreid

overzicht van de achttiende eeuwse menagerie en is de informatie daarover bijeengebracht. De

alfabetische lijst van buitenplaatsen waar in de achttiende eeuw een menagerie aanwezig was,

is als bijlage in deze scriptie te vinden. Het gecreëerde overzicht is het grootste en meest

complete overzicht van de Nederlandse menagerie tot nu toe. Tot slot spreek ik de hoop uit dat

dit overzicht in de toekomst door anderen nog veelvuldig aangevuld, uitgebreid en

18 Brouwer, Historische gegevens over onze vroegere ornithologen, 22.

17 Roemer, Bert van de. “Neat Nature: The Relation Between Nature and Art in a Dutch Cabinet of
Curiosities from the Early Eighteenth Century.” History of Science 42, nr. 1 (2004): 47-84. & G.A.
Brouwer, Historische gegevens over onze vroegere ornithologen en over de avifauna van Nederland
(Leiden: Brill 1954) 22.

16 J. le Francq van Berkhey, Natuurlyke historie van Holland: eerste deel, (Amsterdam: Yntema en
Tieboel), 1.

(Chicago: University of Chicago Press, 1991) & Th. H. Lunsingh Scheuleer, Early Dutch Cabinets of
Curiosities in Oliver Impey en Arthur Macgregor, The Origins of Museums. The Cabinet of Curiosities in
Sixteenth- and Seventeenth-Century Europe, (Oxford: Clarendon Press 1985). Over het verzamelen van
planten verschenen onder andere de volgende werken: J. Kuijlen, C.S. Oldenburger-Ebbers, D.O.
Wijnands, Paradisus Batvavus: Bibliografie van plantencatalogi van onderwijstuinen, particuliere tuinen
en kwekerscollecties in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden (1550-1839) & Esther van Gelder en
Tom Rooduijn, Bloeiende kennis: Groene ontdekkingen in de Gouden Eeuw, (Hilversum: Uitgeverij
Verloren, 2012) & Kenneth Lemmon, The Golden Age of Plant Hunters, (Londen: Phoenix House, 1968)
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geraadpleegd zal worden. Ten behoeve van de boodschap dat de Nederlandse tuinen in de

achttiende eeuw een verwonderlijke verzameling waren van plant, kunst, mens én dier.
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2. De geschiedenis van het verzamelen van levende dieren

2.1 Een aantal vroege voorbeelden

Het houden van wilde dieren gaat ver terug, los van de domesticatie van bepaalde dieren

(10.000 v. Chr.), komen de eerste collecties van wilde dieren vanaf 5000 voor Christus voor.

Vroege vormen van het verzamelen van wilde dieren lijken op veel verschillende plekken in de

wereld te hebben plaatsgevonden. In Egypte, China, Perzië, Mesopotamië, India en bij de

Azteken heeft men in het verleden enige vorm van dierverzamelingen gekend. Vrijwel altijd

waren die verzamelingen iets van en voor de rijkere of zelfs koninklijke lagen van de

bevolking.19

In Egypte werden rond 5000 voor Christus heilige dieren in of in de buurt van tempels

bewaard.20 Veel dieren hadden voor de Egyptenaren in die tijd een heilige status, werden vaak

geassocieerd met een godheid en de religie zat vol met dierlijke iconografie.21 Ook binnenshuis

hielden welgestelde Egyptenaren dieren. Zo ligt de oorsprong van de huiskat

hoogstwaarschijnlijk in het oude Egypte en werden ook apen, met name bavianen, als huisdier

gehouden. Op Egyptische hiërogliefen is te zien hoe twee bavianen aangelijnd naast een mens

lopen.22

Daarnaast werden verschillende antilopen gevangen die men binnen omheiningen liet grazen.23

In de Dertiende dynastie (ca. 1803-1649 v. Chr.) creëerde Koningin Hatasu in Thebe de vroegst

bekende dierentuin. Vanaf het tweede millennium voor Christus werden er cheeta's en leeuwen

voor de jacht en oorlogsvoering gebruikt.24

Grote dieren werden ingezet in oorlogsvoering zoals olifanten.25 In 331 voor Christus stuitte
Alexander de Grote met zijn troepen op het leger van Darius de koning van Perzië, die olifanten
inzette in de strijd. In Perzië en India werden olifanten in oorlogen vaker ingezet, waarschijnlijk

25 Marina Belozerskaya, “Menageries as Princely Necessities and Mirrors of their Times,” in Oudry's
Painted Menagerie: Portraits of Exotic Animals in Eighteenth-Century Europe, red. Mary Morton (Los
Angeles: Getty Publications, 2007), 60.

24 ibid.
23 Baratay en Hardouin-Fugier, Zoo, 17.

22 Patrick F. Houlihan, “Animals in Egyptian Art and Hieroglyphs,” in A History of the Animal World in the
Ancient Near East, red. Billie Jean Collins (Leiden: Brill, 2002), 117.

21 Emily Teeter, “Animals in Egyptian Religion,” in A History of the Animal World in the Ancient Near East ,
red. Billie Jean Collins (Leiden: Brill, 2002), 335-336.

20 Baratay en Hardouin-Fugier, Zoo, 17.
19 Kisling, “Ancient Collections and Menageries,” 1-2.
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al sinds de Harappabeschaving (ca. 3000-2000 v. Chr.).26 Door de opvolgers van Alexander de
Grote werd dit ook een gebruik en eveneens door de Romeinen zouden dieren worden ingezet
bij oorlogsvoering.27

De meest welstandige burgers uit het Romeinse rijk hielden als een soort luxe product graag

exotische vogels. Ook hadden ze bij hun villa’s volières, visvijvers en dierenhokken die serragli

werden genoemd.28 Het vermaak vond onder andere plaats in georganiseerde gevechten

waarbij publiek aanwezig was. Er werden hierbij wilde dieren tegenover elkaar gezet, maar ook

gevechten tussen mens en dier kwamen voor.29

In het Byzantijnse rijk werd de traditie van serragli en spelen voor het grootste deel in stand

gehouden. In de dertiende eeuw bevond zich aan het hof van keizer en koning Frederik II een

noemenswaardige seraglio. Er waren hier kamelen, dromedarissen, olifanten, grote katachtigen,

apen, beren, gazellen en een giraffe. Deze dieren gebruikte hij voor de jacht of in parades.

Vanuit Zuid-Italië verspreidde het gebruik van serragli zich over de rest van Europa. Ook de

jachtparken werden rond de dertiende eeuw steeds belangrijker. In het Europa van de

middeleeuwen werden herten, wilde zwijnen en zelfs geïmporteerde beren in omheinde

gebieden gehouden voor de jacht.30

De invloedrijke De’ Medici familie uit Florence bezat ook een aantal dierverzamelingen. Zo

lieten ze in de zestiende eeuw in Florence de Serraglio de Leoni bouwen en een eeuw later de

Serraglio degli animale rari in de Boboli tuinen bij Palazzo Pitti.31 Op veel landgoederen van de

familie werden voornamelijk veel vogels verzameld. Onder de elite heerste universeel het besef

dat het verzamelen van zeldzame dieren en het hebben van opstallen om ze in te presenteren

belangrijk was voor het tonen van rijkdom en status.32

32 Angelica Groom, Exotic Animals in the Art and Culture of the Medici Court in Florence, (Leiden: Brill
2018), 2.

31 De zestiende eeuwse Serraglio de Leoni werd ook wel de Serraglio delle fiere genoemd.
30 Baratay en Hardouin-Fugier, Zoo, 19.

29 Sofie Remijsen en Willy Clarysse, “Gevechten met wilde dieren”, Ancient Olympics KU Leuven
geraadpleegd op 15-02-2022, http://ancientolympics.arts.kuleuven.be/nl/TC012NL.html & Belozerskaya,
“Menageries as Princely Necessities,” 61-62.

28 Baratay en Hardouin-Fugier, Zoo, 17-18.
27 Belozerskaya, “Menageries as Princely Necessities,” 61.

26 Branko F. van Oppen de Ruiter, “Monsters of Military Might: Elephants in Hellenistic History and Art,”
Arts 8, nr. 160 (december 2019): 3.
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2.2 Schenkingen aan machthebbers en andere bestuurders

Een belangrijke manier waarop men aan de dieren voor aanstaande menagerieën kwam, was

door middel van schenkingen. Al in de oudheid was er sprake van een gift culture waarbij

vorsten elkaar exemplaren van bijzondere dieren, maar ook naturalia of andere exotische

objecten, cadeau deden om zo de onderlinge diplomatieke banden te benadrukken. Vorsten

bevestigden op die manier elkaars soevereiniteit en er werden allianties, vredesverdragen of

juist onderwerpingen mee gemarkeerd.33 In 1925 schreef de Franse socioloog Marcel Mauss

over het fenomeen van de gift culture in zijn Essai sur le don: forme et raison de l'échange dans

les sociétés archaïques.34 Volgens Mauss bestaat dit fenomeen uit drie fasen: het geven, het

ontvangen en het terugbetalen.35 Het betaalmiddel in deze gift culture bestond uit schenkingen

en door de verbintenissen die hierdoor ontstonden, konden samenlevingen zelfs bij elkaar

gehouden worden.36

De wederkerigheid die met het geven van dierlijke giften gepaard gaat was de belangrijkste

drijfveer. Een exotisch dier dat cadeau werd gedaan kon beantwoord worden met het

teruggeven van een ander exotisch dier, maar vaker was dit retourgeschenk iets abstracts en

indirects en nam een andere gedaante aan, bijvoorbeeld status, politieke gunst of

welwillendheid.37

Juist door het exclusieve karakter van exotische dieren waren dat de middelen waarmee

heersers hun politieke macht en (koloniale) rijkdom konden etaleren.38 Behalve curieuze en

grotendeels onbekende diersoorten waren ook wilde dieren, bij voorkeur met een woest of

gevaarlijk imago (het liefst in paren), onder de machthebbers populair. In Duitsland bestond een

verband tussen de familiewapens en de wilde dieren die door adellijke families werden

gehouden. Leeuwen, beren en wolven waren gewilde soorten.39

39 Baratay en Hardouin-Fugier, Zoo, 19-20.

38 Belozerskaya, “Menageries as Princely Necessities,” 59. & Rebecca Parker Brienen, Visions of Savage
Paradise: Albert Eckhout, Court Painter in Colonial Dutch Brazil, (Amsterdam: Amsterdam University
Press, 2006) 54.

37 Mauss, The Gift, 51. & Leira en Neumann, “Beastly Diplomacy,” 346.

36 Halvard Leira en Iver B. Neumann, “Beastly Diplomacy,” The Hague Journal of Diplomacy 12, (2016),
346.

35 Mauss, The Gift, 7-41.

34 Marcel Mauss, The Gift: Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies, vertaald door Ian
Cunnison (Mansfield Centre: Martino Publishing, 2011) VI.

33 Jan Hennings and Tracey A. Sowerby, red., Practices of Diplomacy in the Early Modern World
c.1410-1800 (Londen: Routledge, 2019), 14-15. & Baratay en Hardouin-Fugier, Zoo, 21.
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Dat exotische dieren al decennia lang politieke invloed en een diplomatieke waarde hadden

blijkt uit een groot aantal voorbeelden. In de zesde eeuw voor Christus waren gedomesticeerde

kippen, toen nog een zeldzaamheid in Europa, een exotisch geschenk van Aziatische heersers

aan de elite van de Halstattcultuur.40 Karel de Grote ontving in het jaar 802 de olifant

Abul-Abbas van Harun ar-Rashid, kalief van het kalifaat van Abbasidem.41

Nadat Emanuel I, de Koning van Portugal, in 1514 een olifant en een sneeuwluipaard aan de’

Medici paus Leo X cadeau had gedaan, werd er door hem een jaar later alweer een poging

gedaan om een Indische neushoorn als geschenk naar de paus in Rome te sturen. Deze poging

mislukte, want het schip dat het dier vervoerde zonk vlak voor de kust van Italië. De poging van

deze gift toont echter wel iets bijzonders aan. Namelijk dat het voorkwam dat eenzelfde dier

meerdere malen als geschenk ingezet werd. De Indische neushoorn was namelijk in eerste

instantie een diplomatieke gift van Sultan Muzafar II aan de gouverneur van Portugees India,

Alfonso d’Albuquerque. De gouverneur liet het dier naar koning Manuel I verschepen die het op

zijn beurt inzette als cadeau voor de paus.42

Frans I ontving als koning van Frankrijk in 1532 een heel konvooi vogels en andere dieren

namens de koning van Tunesië en aan het einde van de zestiende eeuw (1591) gaf Henry IV uit

Frankrijk aan Elizabeth I, koningin van Engeland, een olifant cadeau.43 Catharina van

Oostenrijk, de koningin van Portugal, begon op een gegeven moment zelfs met het fokken van

civetkatten. Deze dieren waren zeer kostbaar om hun civet, een op muskus lijkende sterk

ruikende afscheiding, dat als een parfum werd gebruikt. De door Catharina gefokte civetkatten

werden naast verkoop ook vaak door haar ingezet als luxe cadeaus aan Habsburgse

familieleden en aan andere belangrijke machthebbers.44

Exotische dieren bleven een bijzonderheid tot en met de achttiende eeuw.45 In de achttiende

eeuw werden exotische objecten en dieren dan ook nog veelvuldig door de elite over en weer

gegeven om diplomatieke banden te onderhouden. Later in mijn scriptie zullen vooral de

45 Egmond, “Precious Nature,” 58.

44 Florike Egmond, “Precious Nature: Rare Naturalia as Collector’s Items and Gifts in Early Modern
Europe,” in Luxury in the Low Countries: Miscellaneous Reflections on Netherlandish Material Culture,
1500 to the Present, onder redactie van Rengenier C. Rittersma (Brussel: Pharo Publishing, 2010),
49-50.

43 Baratay en Hardouin-Fugier, Zoo, 22.
42 Parker Brienen, Visions of Savage Paradise, 54.

41 Wendy Davies en Paul Fouracre, The Languages of Gift in the Early Middle Ages , (Cambridge:
Cambridge University Press, 2010) 133.

40 Barry Cunliffe, Europe Between the Oceans: Themes and Variations 9000 BC-AD 1000, (New Haven:
Yale University Press, 2008) 43.
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schenkingen aan stadhouder Willem V nader beschreven worden. Vanaf het einde van de

negentiende eeuw is er duidelijk een afname te zien in het geven van dieren als diplomatieke

giften. Dit had te maken met de afname in exclusiviteit van exotische dieren.46

Ook in de huidige tijd bestaat het fenomeen van het dier als politieke gift nog steeds en worden

bijzondere dieren door landen aan elkaar gegeven om de diplomatieke band met dat andere

land te versterken en te benadrukken.47 Het recente schenken en uitlenen van reuzenpanda’s

door China aan landen waar zij handelsbelangen hebben, is hiervan een goed voorbeeld.48 Zo

kwamen in 2017 de twee panda’s Wu Wen en Xing Ya naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen.

2.3 Johan Maurits: verzamelaar van planten en dieren in de zeventiende eeuw

Ook in de zeventiende eeuw bleef het hebben van een verzameling levende dieren een

belangrijk onderdeel in het leven van de Europese elite. Aristocraten en in toenemende mate

rijke handelaren bezaten steeds vaker exotische fauna. Een goed voorbeeld hiervan was graaf

Johan Maurits van Nassau-Siegen (1604-1679), die zich eerst in Brazilië en later in Den Haag

en op zijn landgoed in Kleef bezighield met het verzamelen van nieuwe plant- en diersoorten.

In 1636 stelde de West Indische Compagnie Johan Maurits aan als eerste gouverneur-generaal

van de kolonie in Brazilië. Hij vertrok met 4 schepen vanaf Texel en kwam op 23 januari 1637 in

het pas veroverde deel van Noordoost-Brazilië aan.49 Recife, de plaats waar hij aan land kwam,

doopte hij niet lang hierna om tot Mauritsstad en vanuit die plaats leidde hij de verovering van

een belangrijke Portugese slavenhandelspost bij Elmina in Ghana. Vele duizenden tot

slaafgemaakte mensen werden van daaruit meegenomen om op de suikerplantages in Brazilië

te werken.

In Recife (Mauritsstad) had Johan Maurits op zijn lustslot Boa Vista een rariteitenkabinet en op

paleis Vrijburg een menagerie en botanische tuinen.50 Tevens had hij in Nederlands-Brazilië een

groot aantal kunstenaars en wetenschappers om zich heen verzameld met als belangrijkste

50 Ernst van den Boogaart, Het land van de suikermolen: Brazilië verbeeld door de geleerden en
kunstenaars van Johan Maurits, (Zwolle: WBooks, 2021), 45.

49 Charles Ralph Boxer, The Dutch in Brazil, 1624-1654, (Oxford: Clarendon Press, 1957), 69. & Parker
Brienen, Visions of Savage Paradise, 11-12, 226.

48 Falk Hartig, “Panda Diplomacy: The Cutest Part of China’s Public Diplomacy,” The Hague Journal of
Diplomacy 8 (2013): 56.

47 Bob Mullan & Garry Marvin, Zoo Culture, (Chicago: University of Illinois Press, 1999), xx-xxi.
46 Leira en Neumann, “Beastly Diplomacy,” 352.
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doel veel natuurhistorisch onderzoek te doen in de nieuwe kolonie. De bekendste onder hen

waren de schilder van portretten, stillevens en natuurlijke curiositeiten Albert Eckhout,

landschapsschilder Frans Post, natuurhistoricus Georg Marcgraf en de medicus Willem Piso.

De tekeningen die de kunstenaars aan het hof van Johan Maurits in Brazilië maakten leggen

onder andere de inhoud van de menagerie, botanische tuinen en het kabinet vast. Als

alternatief voor de moeilijk te vervoeren levende flora en fauna kwamen veel van deze

tekeningen in Europa in verscheidene verzamelingen en kabinetten terecht.51 Een groot  deel

van hun onderzoek werd in 1648 bijeengebracht in het werk Historia Naturalis Brasiliae,

waarvan Johan Maurits de uitgave bekostigde.52 (afb. 1)

1. Frontspice van Historia Naturalis Brasiliae (1648)
door Willem Piso en Georg Marcgraf. Bron: Wikimedia

52 van den Boogaart, Het land van de suikermolen, 44. & Parker Brienen, Visions of Savage Paradise, 16.
& A.H.J. Faasen, “De Kleefse tuinen en Araucaria en Araucana,” Natuurhistorisch Maandblad 1980
volume 69 nr. 9 (165-169), 165.

51 Parker Brienen, Visions of Savage Paradise, 13, 47-48, 54.
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De menagerie op paleis Vrijburg werd bewoond door een grote verscheidenheid aan dieren uit

Brazilië, maar ook ver daarbuiten. Zo was er een bokje uit Guinee en uit Angola kwamen er

enkele aapjes, een geit, een schaap en een jonge olifant. Het netwerk tussen de verschillende

Nederlandse koloniën werd, behalve voor slavenhandel en handel in specerijen, ook gebruikt

voor het vervoer van dieren.53 Tijdens een expeditie naar Chili waren in 1642-1643 een Alpaca

en zaden van de Araucaria Araucana (de slangenden) verzameld en naar Recife

meegenomen.54 Binnenshuis hield Johan Maurits een corpulente witte kater genaamd Jochim

en een aapje aan een ketting.55 Veel aanwinsten uit de menagerie van Johan Maurits waren

schenkingen.56

Toen Johan Maurits in de zomer van 1644 terugkeerde naar de Republiek bracht hij een rijke

collectie naturalia en artificialia mee. Huiden van verschillende dieren, wapentuig,

geprepareerde vogels en gereedschappen van inheemse stammen bracht hij onder in zijn

nieuw gebouwde Mauritshuis.57 Toen Johan Maurits in 1647 stadhouder van Kleef werd, bleef

hij interesse voor exotische planten en dieren hebben. Zuidoostelijk van de stad Kleef liet hij in

1650 op grote schaal tuinen aanleggen die een uitbreiding vormden op het park van landgoed

Freudenberg. Er ontstond hier een systeem van grote lanen met lindenbomen die door beboste

heuvels sneden. De tuin met fonteinen, sculpturen, een amfitheater, de 'sterrenberg' en lanen

werd een verzamelplaats voor uitheemse flora en fauna.58 In 1656 was de Neuen Tiergarten

gereed en werd deze opengesteld voor publiek. Deze tuin met menagerie vormde een

hoogtepunt voor de bezoekers die hier naartoe kwamen.59 Ook in de jaren na de dood van

Johan Maurits in 1679 bleef dit een populaire bestemming en zelfs in lentes en zomers aan het

einde van de achttiende eeuw ging men hier nog tijdens zogenaamde plezierreisjes graag

naartoe.60

De verzamelingen en menagerieën van Johan Maurits in Recife, het Mauritshuis en Kleef waren

exemplarisch voor een tijd waarin er steeds meer exotische dieren werden verzameld. De

60 Hanneke Ronnes en Lotte van der Voort, “En masse naar Kleef: Op plezierreis in de achttiende eeuw,”
De Achttiende Eeuw Jaargang 47 nr. 2 (2005) 172-74

59 Guido de Werd, Soweit der Erdkreis Reicht: Johann Moritz von Nassau-Siegen 1604-1679
(Kleve: Boss-Druck, 1979) 381-382.

58 Lenneke Berkhout, Hoveniers van Oranje: Functie, werk en positie 1621-1732, (Hilversum: Uitgeverij
Verloren 2020) 19, 290. & Faasen, “De Kleefse tuinen,” 165.

57 van den Boogaart, Het land van de suikermolen, 91.
56 Parker Brienen, Visions of Savage Paradise, 55.
55 van den Boogaart, Het land van de suikermolen, 44-45.
54 Faasen, “De Kleefse tuinen,” 169.
53 van den Boogaart, Het land van de suikermolen, 45.
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hoogste adel had hierin een leidende positie en alle prinsen na Willem de Zwijger bezaten een

menagerie. Prins Maurits ontving al in 1614 een kasuaris, een grote loopvogel met felblauwe

nek.(afb. 2) Dit geschenk was vermoedelijk de eerste kasuaris die ooit uit Oost-Indië naar

Europa werd gebracht. Ook prins Frederik Hendrik bracht uitheemse diersoorten onder in zijn

menagerie op paleis Honselaarsdijk, hieronder bevond zich onder andere de eerste

chimpansee die de Nederlanden levend bereikte. Op het Loo in Apeldoorn lieten

koning-stadhouder Willem III en zijn vrouw koningin Mary Stuart een schelpengrot aanleggen,

die tevens als volière dienst deed. De grote volières van het koningspaar lagen dicht bij het

jachtslot.61(afb. 3) In de eeuw die hierop volgde werd deze verzameldrang heviger en nog wijder

verbreid. De achttiende eeuw zou als gevolg daarvan een hoogtepunt voor de menagerie

betekenen. Steeds meer buitenplaatseigenaren gingen zich bezighouden met het aanleggen

van een verzameling dieren in de tuinen van hun buitens.

2. Een Kasuaris, meegebracht door Willem Jacobsz. uit
Oost-Indië en geschonken aan prins Maurits. Ca.
1614-1615, toegeschreven aan Crispijn van den Queborn.
Bron: Rijksmuseum objectnummer: RP-P-OB-79.498.

61 Pieters en Mörzer Bruyns, “Menagerieën in Holland,” 196-97.
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3. Gevogelte bij een waterbassin in een tuin. Het schilderij staat ook bekend als 'Het drijvend veertje'. Op de
voorgrond een pelikaan, in het water verschillende soorten eenden, links een kasuaris, een flamingo en een
Afrikaanse kroonkraanvogel. Melchior d’Hondecoeter maakte dit werk in opdracht van Willem III en Mary Stuart. Het
is goed mogelijk dat de vogels in dit schilderij ook te zien waren in de menagerie die het echtpaar op Het Loo had.
Melchior d'Hondecoeter, ca. 1680, olieverf op doek. Bron: Rijksmuseum Amsterdam. Objectnummer: SK-A-175
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3. Vangst, vervoer en aankomst van exotische dieren

3.1 De toenemende kolonisatie en de groei van de handel in exotische dieren

Het feit dat Europese mogendheden in de vijftiende eeuw uit voeren om nieuwe landen te

ontdekken en handelsroutes op te zetten heeft grote gevolgen gehad voor de toevoer van

exotische dieren naar Europa.62 Door de toenemende grootschalige kolonisatie door

Europeanen tijdens dit ‘tijdperk van de grote ontdekkingen’ werden steeds meer exotische

dieren per schip naar Europa gebracht, waar ze door de elite op hun landgoederen werden

ondergebracht.63

Vanaf het einde van de zestiende eeuw ontwikkelde de Hollandse havenstad Amsterdam zich

geleidelijk tot het epicentrum voor intercontinentaal handelsverkeer.64 Het zwaartepunt van de

Europese koloniale handel kwam in deze stad te liggen en nam daarmee in de zeventiende

eeuw de rol van Lissabon en Antwerpen over. Er kwamen vanaf dat moment in Amsterdam veel

planten en dieren bestemd voor de Republiek der Nederlanden aan en er ontstond een

levendige handel in vreemde en zeldzame, exotische soorten. De eerste jaren van de

ontdekkings- en handelsreizen waren het vooral kleine dieren, maar later bracht men steeds

grotere dieren zoals zebra's, grote antilopen en zelfs roofdieren naar Europa.65 Zoals

bijvoorbeeld de leeuw die halverwege de zeventiende eeuw door vice-admiraal Michiel de

Ruyter vanuit Noord Afrika naar Amsterdam was gehaald, waar het dier tegen betaling aan het

publiek werd getoond.66 Een jonge leeuw met een soortgelijk lot werd rond 1640 door

Rembrandt van Rijn in een tekening vastgelegd.(afb. 4)

66 Laurien van der Werff, “Seecker jonge leeuw,” Alle Amsterdamse Akten, Gemeente Amsterdam
stadsarchief, geraadpleegd op 24-03-2022,
https://alleamsterdamseakten.nl/artikel/1608/seecker-jonge-leeuw/

65 Loisel, Histoires des Ménageries, 30. & Pelzer-Reith, Tiger an Deck, 13.

64 Wessel Broekhuis, Animals brought from every part of the globe, Masterscriptie Universiteit van
Amsterdam, 2019, 17.

63 Claire Cock-Starkey, Penguins, Pineapples and Pangolins: First Encounters with the Exotic, (London:
The British Library, 2016) 8.

62 Birgit Pelzer-Reith, Tiger an Deck: Die unglaublichen Fahrten von Tieren und Pflanzen quer übers
Meer, (Hamburg: Mareverlag 2011), 12.
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4. Een liggende jonge leeuw, getekend door Rembrandt van Rijn ca. 1638–42 krijt op

papier, 11.5 x 15 cm, Bron: The Leiden Collection, New York. inv. RR-100.

Al in de zeventiende eeuw vervoerde de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) levende

exotische dieren naar Europa. Prins Maurits hield in Rijswijk exotische dieren zoals de eerder

genoemde kasuaris en in 1623 bracht Jan Pieterszoon Coen, gouverneur-generaal van de

VOC, als geschenk voor de prins een luipaard uit de Oost mee. Ook de opvolger van prins

Maurits, prins Frederik Hendrik verzocht de VOC tot het meebrengen van exotische dieren. In

een document uit 1629, mede ondertekend door gouverneur-generaal Jacques Specx, staat dat

de VOC in Batavia voor de prins ditmaal geen andere exotische dieren had kunnen

meebrengen dan een gespikkeld hert, een kleine steenbok, twee witte vogels of kaketoes, een

jonge olifant en twee Zuidlandse ‘katten’.67 Onderweg ontstond er op één van de schepen uit de

vloot brand, nadat het hulpje van de bottelier ergens een brandende kaars had neergezet die in

het ruim was gevallen. Het schip brandde in korte tijd helemaal af en het jonge olifantje

overleefde het niet. In december 1632 vertrok er nogmaals een transport met dieren vanuit

Batavia op weg naar de stadhouder. Slechts vier dieren overleefde de overtocht: een luipaard,

67 In Australië kwamen geen katten voor, dus dit waren waarschijnlijk buidelmarters.
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een gespikkeld Indisch hert, een kasuaris en een vrouwtjesolifant die Hansken werd genoemd.

Toen deze dieren in 1633 in Amsterdam aankwamen trokken ze daar veel bekijks.68(afb. 5)

5. De Aziatische olifant Hansken met een groepje toeschouwers op de achtergrond. Olifant Hansken was een

geschenk aan stadhouder Frederik Hendrik, die haar weer schonk aan Johan Maurits, die haar vervolgens aan een

entrepreneur verkocht toen hij naar Brazilië vertrok.69 Rembrandt van Rijn, ca. 1637, zwart krijt en houtskool. Bron:

The Trustees of the British Museum inv. 222807001.

In de achttiende eeuw nam de handel met alle continenten in de wereld verder toe. Europese

ontdekkingsreizigers drongen steeds dieper door in Azië, Afrika en Noord- en Zuid Amerika. Ze

publiceerden over andere volken, culturen en landschappen. Ook natuuronderzoekers

doorkruiste deze voor hun nieuwe gebieden en voegden met hun vondsten telkens tot dan toe

onbekende planten en dieren toe aan de inventaris.70 De steeds populairder wordende

70 Luc Panhuysen, Een Nederlander in de wildernis: De ontdekkingsreizen van Robert Jacob Gordon
(1743-1795) in Zuid-Afrika (Amsterdam: Rijksmuseum, 2010)

69 Anna de Haas, “Beestenboel: Over bezienswaardige viervoeters en vorstelijke geschenken,”
Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman jaargang 38, nr. 1 (zomer 2015), 7.

68 Michiel Roscam Abbing, “Een olifant voor de stadhouder,” in Het grote VOC boek, onder red. van Ron
Guleij en Gerrit Knaap (Zwolle: WBooks, 2017), 108.
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reisverhalen en natuurstudies die dit opleverde bracht men vaak in boekvorm uit en werden

verslonden door de nieuwsgierige lezers in Europa. De vraag naar dit soort verhalen werd in de

loop van de achttiende eeuw zelfs zo groot, dat complete reisboeken werden verzonnen

inclusief diersoorten en eilanden die uit de fantasie waren ontsproten. Een voorbeeld hiervan is

Voyage et avantures de François Leguat et de ses compagnons, en deux isles désertes des

Indes Orientales uit 1708. Het duurde nog zo’n tweehonderd jaar om iedereen ervan te

overtuigen dat dit om een verzonnen reis ging die voor een deel bestond uit een compilatie van

andere reizen.

3.2 Invloedrijke personen en de menagerieën in de koloniën

Het deel van de bevolking dat zich bezig kon houden met (de aanvulling van) verzamelingen

exotische dieren in de Nederlanden, had veelal invloed op de handel, de politiek en het bestuur

van het land. Diplomaten, koloniale ambtenaren, ontdekkingsreizigers, kapiteins,

wetenschappers en vermogende verzamelaars hielden zich bezig met het bestellen, vervoeren,

vangen en verhandelen van exotische diersoorten.71 De Vereenigde Oostindische Compagnie

(VOC) en de West-Indische Compagnie (WIC) waren hierin van doorslaggevende betekenis. Tal

van reizigers, vaak werkzaam bij de VOC, reisden bijvoorbeeld naar Zuid-Afrika of de Oost,

waar ze vreemde dieren zagen en deze met enige regelmaat ook mee terug namen om als

diplomatieke giften te kunnen inzetten.72 De reisverslagen van deze commandeurs, kapiteins,

officieren, handelaren en andere reizigers kunnen voor historisch onderzoek erg waardevol zijn.

Iedere opvarende had bij vertrek uit de Republiek of terugkomend uit de Oost bagage bij zich.

Dit waren doorgaans spullen voor eigen gebruik, maar geregeld zaten hier ook goederen bij

voor een eigen handeltje, zoals exotische dieren. Zo’n eigen handeltje was in de koopvaardij

zeer gebruikelijk en hier werd dan ook enige laadruimte voor gereserveerd.73 De meegebrachte

dieren vormden vaak een niet geregistreerde vorm van bijverdienste, waar daarom niet heel

veel over is terug te vinden. De exotische dieren die naar de Republiek werden gebracht

konden hier in verschillende menagerieën bewonderd worden. Dikwijls hield men ze ook al in de

koloniën in grote tuinen met een menagerie. Die tuinen fungeerden op deze manier als

73 Jaap R. Bruijn, Schippers van de VOC, 150.

72 Leendert Cornelis Rookmaaker, The Zoological Exploration of Southern Africa 1650-1790, PhD
Proefschrift (Rotterdam: A.A. Balkema, 1989), 27-40. & Jaap R. Bruijn, Schippers van de VOC in de
achttiende eeuw: aan de wal en op zee, (Amsterdam: De Bataafsche Leeuw 2008) 235.

71 Vernon Kisling, Zoo and Aquarium History: Ancient Animal Collections to Zoological Gardens, 35.
12-13.
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verzamelstations van gevangen dieren en planten waarvandaan ze verder naar Europa werden

gedistribueerd.74 De daar inheemse plantensoorten werden in nurseries gekweekt en de dieren

konden er acclimatiseren.75

Zo was er een bekende menagerie, met een naastgelegen kabinet, in de tuin van de VOC in

Kaap de Goede Hoop.76 De tuin, die vlakbij het fort en naast de gouverneurswoning lag,

bestond al sinds halverwege de zeventiende eeuw en bleef nog tot 1832 bestaan. Daarnaast

had deze Kaapse tuin als functie het verbouwen van verse groente voor de nederzetting en de

passerende schepen.77 De bevoorradende functie werd in de loop van de achttiende eeuw

steeds minder belangrijk en de tuin fungeerde meer als pleziertuin.78 Verscheidene achttiende

eeuwse reizigers beschreven in hun reisverslagen de compagnie tuin in Kaap de Goede Hoop

inclusief zijn menagerie. Zo beschreef Joseph Banks de tuin in 1771 als volgt:

At the farther end of the garden is a vivarium or menagerie supported also at the
expense of the Company where rare beasts and birds are kept. Here were ostriches,
cassowaries, antelopes of several kinds, zebras and several other animals seldom or
never seen in Europe, particularly that called by the Hottentots Coedoe whose beautiful
spiral horns are often brought over to Europe. This animal who was as large as a horse
died while we were there but not before I had had time to get a description and drawing
of it.79

Ook Jemima Kindersley schreef in 1764 over de compagnie tuin waar ze onder andere een

zebra en een aantal luipaarden zag: ‘At the end of the grand walk are iron rails, which give view

into an enclosure, in which one sees several extraordinary beasts and birds.’80

Zowel Banks als Kindersley schreven dat de dieren zich aan het einde van de tuin bevonden.

Banks heeft het over de menagerie at the farther end of the garden en Kindersley heeft het over

de dieren at the end of the grand walk. De ligging van de menagerie in de tuin wordt bevestigd

80 Rookmaaker, The Zoological Exploration, 35.
79 Rookmaaker, The Zoological Exploration, 33.
78 Ron Guleij en Gerrit Knaap, ed., Het grote VOC boek (Zwolle: WBooks, 2017), 51.

77 Richard W. Flint, “American Showmen and European Dealers: Commerce in Wild Animals in
Nineteenth-Century America,” in New Worlds, New Animals: From Menagerie to Zoological Park in the
Nineteenth Century onder red. van R.J. Hoage en William A. Deiss (Baltimore en Londen: The Johns
Hopkins University Press, 1996) 97. & Panhuysen, Een Nederlander in de wildernis, 73.

76 Rookmaaker, The Zoological Exploration, 3, 28-29 en 31.
75 Kisling, Zoo and Aquarium History, 34-35 & Plumb, “Exotic Animals in Eighteenth-Century Britain,” 46.

74 Ewa Dankowska en Tadeusz Baranowski, 'Gardens of the Dutch East India Company in Cape Town,
Republic of South Africa,' Botanica-Steciana 11 (2007): 172.
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in een kaart die Josephus Jones in 1791 maakte. Daarop is de menagerie helemaal rechts in de

tuin te zien, aan het einde van een beplante laan.(afb. 6 en 7) Veel bezoekers waren onder de

indruk van de tuin en haar aanleg. Zo schreef François Valentijn in de eerste helft van de

achttiende eeuw na zijn verblijf met veel genoegen dat het een van de beste aangelegde tuinen

was die hij ooit zag.81 Dat de tuin er in die tijd goed bij lag had een minder glorieuze oorzaak. De

tuin werd namelijk onderhouden door tot slaaf gemaakte mensen.82 In de loop van de achttiende

eeuw nam de slavernij in de Kaap verder toe.83

6. Façade van het Gouverneurswoning in de Compagniestuin en een plattegrond van de Compagniestuin. Rechts op

de plattegrond is de menagerie te zien (zie detail in afb.7). Josephus Jones. Bron: Nationaal Archief toegang:

4.TOPO [1590/1993] inv. 15.76.

83 Panhuysen, Een Nederlander in de wildernis, 32.

82 Iziko museum of South Africa, slave lodge, at work, https://slavery.iziko.org.za/slavesatwork
geraadpleegd op 13-01-2022.

81 François Valentijn, Beschryvinge van de Kaap der Goede Hoope, Deel II, editie E.H. Raidt en R.
Raven-Hart, (Kaapstad: Van Riebeeck-Vereniging, 1973) Origineel uit 1726.
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7.  Detail van de plattegrond door Josephus Jones van Compagniestuin waarin de

menagerie duidelijk zichtbaar is. Bron: Nationaal Archief toegang: 4.TOPO [1590/1993]

inv. 15.76.
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Ook in Azië bevond zich een verzamelpunt voor dieren en naturalia voor distributie naar de

Republiek. In Batavia werd in 1778 het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en

Wetenschappen opgericht dat zich richtte op natuurlijke historie. Eén van de doeleinden van dit

genootschap was het verzamelen van natuurlijke curiositeiten uit Java en de verdere

Indonesische archipel en deze naar publieke en particuliere verzamelingen in de Republiek der

Nederlanden verzenden.84

3.3 Twee belangrijke personen illustratief voor het verzamelen en het vervoer van
levende dieren

Om een beter beeld te krijgen van het soort mensen dat zich met de vangst en zending van

exotische dieren bezighielden worden hieronder, ter illustratie twee personen in wat meer detail

beschreven. Dit zijn de VOC-commandant Robert Jacob Gordon en de Lutherse predikant Jan

Brandes. Deze twee toonaangevende figuren staan elk voor een bepaalde groep mensen in de

keten van de dierenvangst en -handel. Beiden fungeerden als tussenpersoon en speelden een

cruciale rol in het verkrijgen van exotische dieren in de menagerie. Daarnaast zijn deze twee

voorbeelden ook gekozen om de volledigheid van hun rapportage. Historicus Luc Panhuysen

schreef in 2010 het boek Een Nederlander in de wildernis: De ontdekkingsreizen van Robert

Jacob Gordon (1743-1795) in Zuid Afrika. Aan de hand van Gordons reisjournaals en brieven

beschrijft Panhuysen hierin het leven van Robert Jacob Gordon. Voor het deel over Gordon

baseer ik me veel op het werk van Panhuysen. Voor onderzoek naar Jan Brandes boden zijn

tekeningen en het boek van Max de Bruijn en Remco Raben, The World of Jan Brandes

1743-1808: Drawings of a Dutch Traveller in Batavia, Ceylon and Southern Africa, veel houvast.

● Robert Jacob Gordon: De VOC-commandant als ontdekkingsreiziger in Zuid-Afrika
De Nederlander met Schotse wortels Robert Jacob Gordon (1743-1795) was

garnizoenscommandant in Kaap de Goede Hoop. Vanuit de Kaap ondernam hij meerdere

reizen door de Afrikaanse binnenlanden, waarbij hij het landschap in kaart bracht en op zoek

ging naar nieuwe diersoorten. De reisverslagen die Gordon tijdens deze tochten bijhield vormen

een leerzame bron van dit proces van ontdekking. Aan de hand van deze reisverslagen, zijn

Gordons reizen in een boek door Luc Panhuysen uitstekend beschreven. Ik zal me om deze

reden dan ook vooral tot dit werk richten.

84 Rob Visser, Jan Brandes, student of nature, in The World of Jan Brandes, 1743-1808: Drawings of a
Dutch Traveller in Batavia, Ceylon and Southern Africa onder red. van Max de Bruijn en Remco Raben.
(Zwolle: Waanders Publishers 2004) 91.
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De dieren die Gordon tijdens zijn ontdekkingsreizen tegen kwam, werden vaak gedood en

ontleed, getekend en in veel gevallen gegeten. Daarnaast probeerde hij om dieren opgezet of

levend naar Holland te verschepen. Gordon wilde graag erkenning en waardering van

Stadhouder Willem V, door dieren speciaal voor diens menagerie op Het Loo te vangen.85

Sommige van Gordons tijdgenoten geloofden dat het binnenland van Zuidelijk Afrika werd

bevolkt door de eenhoorn, dit schuwe dier zou volgens hen op een afgezant van de Europese

wetenschappers wachten om te worden waargenomen en gemeten. Gordon zelf was

nieuwsgieriger naar een dier dat eveneens door velen in Europa als een fantasiedier werd

beschouwd: de giraffe.86 Eerder was de giraffe al eens uitvoerig beschreven door de boer

Jacobus Coetsé Jansz. Deze boer bij Bosjesmankloof en Klipfontein maakte in 1760 een reis

richting het noorden en beschreef de Giraffa camelopardalis als volgt: ‘Nog gantsch onbekend

dier, het welk wel niet soo swaar als een oliphant, dog egter vrij hoger van lighaem zijnde, den

relatant oversulx, soo hierom als om den langen hals gebulte rug en hooge beenen, doed

veronderstellen.’ Coetsé schoot twee vrouwtjes giraffen en ving een giraffe kalf die hij 14 dagen

in leven hield, waarna hij de huid naar Kaap de Goede Hoop bracht.87

87 Rookmaaker, The Zoological Exploration, 32.
86 Panhuysen, Een Nederlander in de wildernis, 12-13.
85 Panhuysen, Een Nederlander in de wildernis, 19.
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8. Giraffenjacht aan de Oranjerivier, Zuid Afrika, in de omgeving van de Augrabieswaterval tijdens één van de reizen

van Robert Jacob Gordon. Aug-1778 - jan-1779. pen en waterverf, 403 mm × breedte 500 mm. Bron: Rijksmuseum

Amsterdam, RP-T-1914-17-64.

Ook Gordon lukte het uiteindelijk om een giraffe te vinden.(afb. 8) Nadat hij het dier geschoten,

uitvoerig bestudeerd en getekend had liet hij het skelet naar Willem V opsturen. De botten van

de giraffe werden hierbij gemerkt en in kisten naar Den Haag verscheept.(afb. 9) Aernout

Vosmaer, directeur van de stadhouderlijke kabinetten en menagerie, was de ontvanger en

Gordon hoopte dat de bijzondere gift ook de Prins van Oranje zou bereiken. Deze bijzondere

schenking voor het curiositeitenkabinet van de prins en het vernoemen van een rivier (de

Oranje rivier) naar de prins kan als een eerbetoon van Gordon richting het Huis van Oranje

gezien worden. Eerder had Gordon Prins Willem V al eens een geschenk gegeven in de vorm

van een exotisch dier. Toen Gordon in 1773 voor het eerst naar Zuid Afrika vertrok voer hij terug

naar de Nederlandse Republiek met zestien springbokken in het scheepsruim. Van deze zestien

springbokken leefde er bij aankomst slechts nog één. Dit dier schonk hij aan de diergaarde van

Willem V, waar de springbok nog drie jaar in leven bleef.88

88 Panhuysen, Een Nederlander in de wildernis, 18, 97, 131, 167.
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9. 'Skelet van de Camelopardalis door my aan het Cabinet

van Sijne doorlugtige Hoogheid in den haag gesonden.'

Naast het skelet is een schaalstok in Rijnlandse maat

getekend. De giraffe leefde in Namaqualand, maar is daar

nu uitgestorven. Dit skelet schonk hij in 1780 aan het

Kabinet van Stadhouder Willem V, waar het niet al te best

werd opgezet. Bron: Rijksmuseum Amsterdam

objectnummer: RP-T-1914-17-153.

Tijdens zijn tijd in Zuid-Afrika begon Gordon steeds meer erkenning te krijgen van

vooraanstaande figuren op het gebied van de dierkunde en de natuurlijke historie. Met het

ontdekken van en zijn studie naar de giraffe (en vele andere Afrikaanse dieren) leverde Gordon

een wezenlijke bijdrage aan de zoölogie. Naar de Leidse hoogleraar Jean Nicolas Sébastien

Allamand (1713-1787) stuurde hij enveloppen vol metingen van onder andere giraffen, gnoes,

quagga’s, gordeldieren, nijlpaarden en zebra’s. Een beschrijving en illustratie van een in 1773

door Gordon geschoten zwarte neushoorn, gebruikte professor Allamand voor zijn versie van
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Buffon’s Histoire Naturelle. Gordon beperkte zijn studie niet alleen tot de dierlijke wereld. Naar

de Groningse geleerde Petrus Camper (1722-1789) liet hij een menselijke schedel zenden.89 Dit

was de schedel van een door een boer geschoten San, toendertijd ook wel ‘bosjesman’

genoemd. Camper had in 1777 een onderzoek naar een orang-oetan uit de menagerie van

Willem V gedaan en was als gevolg hiervan de bedenker van de gelaatshoek.90 ‘Campers

gelaatshoek’ zou in de negentiende eeuw de basis vormen voor zeer  radicale ideeën over

mensen uit Afrika.

Behalve in de wereld van natuurwetenschappers, begon Gordons naam ook door te dringen tot

de adellijke kringen in Europa. Zo kwamen Franz Boos en Georg Scholl namens de

Rooms-Duitse keizer Jozef II bij Gordon langs om met zijn hulp de keizerlijke tuin en menagerie

in Schönbrunn uit te breiden.91 Gordon hielp ze met de vangst van een groot aantal wilde

dieren, waarna Boos en Scholl vertrokken met twee zebra’s, twee bavianen en 250 vogels.

Bovendien namen ze tien kisten vol planten, zaden, bollen, opgezette vogels en huiden mee

naar Schönbrunn.92

● Jan Brandes: De Lutherse predikant en vogelverzamelaar in Oost Indië
De tweede toonaangevende figuur die een cruciale rol speelde in de keten van dierenvangst en

-handel, is de in 1743 te Bodegraven geboren dominee Jan Brandes (1743-1808). Deze

predikant van de Lutherse gemeente werd beroepen door de nieuwe gemeente in Batavia en

vertrok hier in 1778 naartoe. Na een reis van acht maanden kwam hij op 23 januari 1779 in

Batavia aan. Hij zou zo’n zes jaar op Java blijven.93 Uit de 600 tekeningen en schetsen die hij

tijdens zijn leven maakte blijkt dat hij een grote fascinatie had voor de natuurlijke wereld om zich

heen. De meeste van zijn tekeningen komen uit de periode van zijn verblijf in en reizen langs

Azië en Zuid Afrika waar hij veel flora en fauna tekende.94

94 Max de Bruijn en Remco Raben, The World of Jan Brandes 1743-1808: Drawings of a Dutch Traveller
in Batavia, Ceylon and Southern Africa, (Zwolle: Waanders Publishers 2004): 93.

93 Hans Visser, “Jan Brandes, de Lutherse Predikant-Tekenaar.” Bulletin van Het Rijksmuseum 34, no. 2
(1986): 67.

92 Panhuysen, Een Nederlander in de wildernis, 155.

91 Expedities in opdracht van vorsten om planten en dieren uit koloniën te halen kwamen vaker voor. Een
goed voorbeeld hiervan is de expeditie onder leiding van de in Leiden geboren Nikolaus Joseph Jacquin.
Jacquin ondernam in 1754 in opdracht van Keizer Franz Stefan I een expeditie naar de Caribische
eilanden om natuurlijke bijzonderheden voor het natuurhistorisch kabinet in Wenen te verzamelen. Bron:
Pelzer-Reith, Tiger an Deck, 37-38.

90 “Camper, Petrus: Nederlands geneeskundige (1722-1789),” Teylers Museum, geraadpleegd op
24-03-2022,
https://www.teylersmuseum.nl/nl/collectie/gebouw-en-geschiedenis/bekende-personen/camper-petrus

89 Luc Panhuysen, Een Nederlander in de wildernis, 96, 131, 86, 56.
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10. Kaapse kanaries getekend door Jan Brandes. De door hem geschreven

bijschriften: Rechtsboven: ‘Fringilla Canaria. groengeele Caapse Canari vogel,

zingt schreeuwende op een toon.’ Linksboven: ‘Fringilla Alario. Bruyne Caapse

Canari vogel, heeft een zagt sissende stem, maar leert ook de slag van andere

vogels’ Rechtsonder: ‘Caapsche spreeuw Loria capensis.’ Linksonder: ‘Caaps

Cijsje. ziet uit als een geelegors en zingt ook bijna zo. Fringilla Citrinella.’. Jan

Brandes, 1786-1787 Bron: Rijksmuseum inv.NG-1985-7-1-56.

Brandes liet het niet alleen bij tekenen, hij verzamelde ook dieren. Zo had hij bij aankomst in

Batavia een groot aantal levende Kaapse kanaries en andere vogels bij zich, die hem waren

gegeven door mede Lutheranen in de Kaap.(afb. 10) In de jaren hierna begon hij ook

Indonesische vogels te verzamelen, zowel levend als opgezet.95 Als gevolg daarvan hield Jan

Brandes in 1784 een aantal kaketoes in zijn woning in Batavia. Deze zijn te zien op een

95 Kees Rookmaaker en Maarten Frankenhuis, “Flora and Fauna,” in The World of Jan Brandes,
1743-1808: Drawings of a Dutch Traveler in Batavia, Ceylon and Southern Africa onder red. van Max de
Bruijn en Remco Raben (Zwolle: Waanders Publishers 2004), 423.
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tekening (afb. 11) die hij maakte, de vogels zitten hier vastgeketend op zitstokken in zijn kamer.

Daarnaast ziet men in de afgebeelde ruimte zijn zoontje met een boek in zijn handen en de tot

slaaf gemaakte vrouw, Flora, die aan het spinnen is.96 Brandes stuurde ook opgezette dieren

naar verzamelaars in de Republiek. Zo zond hij een aantal vlinders naar Ericus Alberti en 31

opgezette vogels naar Jacob Welgevaren.97

11. Woonkamer van Brandes in Batavia met zoon Jantje en Flora, een tot slaaf

gemaakte vrouw, bij een spinnewiel. Jan Brandes, 1784, waterverf over schets in

potlood, penseel in kleuren, h 195mm × b 155mm. Bron: Rijksmuseum Amsterdam,

objectnummer NG-1985-7-2-4.

97 Rob Visser, “Jan Brandes, student of nature”, in The World of Jan Brandes, 1743-1808: Drawings of a
Dutch Traveller in Batavia, Ceylon and Southern Africa onder red. van Max de Bruijn en Remco Raben.
(Zwolle: Waanders Publishers 2004) 91. & de Bruijn en Raben, The World of Jan Brandes, 423.

96 Alit Djajasoebrata, Jan Veenendaal en Max de Bruijn, “Batavia (1779-1785),” in The World of Jan
Brandes 1743-1808: Drawings of a Dutch Traveller in Batavia, Ceylon and Southern Africa, onder red.
van Max de Bruijn en Remco Raben, (Zwolle: Waanders Publishers 2004): 158.
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Op 29 augustus 1785 voer Brandes met het schip de Stavenisse weg uit Batavia en begon hij

aan de zeven maanden durende terugreis naar de Republiek via Ceylon en Kaap de Goede

Hoop. Uit wat Brandes hierover schreef valt op te maken dat hij aan boord weer vogels bij zich

had. Twee opvarende handelaren zouden tijdens een ruzie tegen hem gezegd hebben, al zijn

kaketoes over boord te willen gooien. Behalve zijn kaketoes had hij ook een aantal papegaaien

bij zich. De rest van de opvarenden hadden behalve souvenirs en tot slaaf gemaakte mensen

ook een aantal opvallende tropische dieren bij zich. Zo had de dessave van Colombo, Cornelis

de Cock, twee wilde varkens meegenomen. Andere dieren die aan boord waren en ook op de

tekeningen van Brandes voorkwamen waren een kroonduif en een slanke lori die door Brandes

een Ceylonse luiaard werd genoemd.98(afb. 12 en 13)

12. Kleurtekening van een kroonduif uit Indonesië. Het bijschrift luidt: 'zo

groot als een kalkoen'. Jan Brandes, 1786. Bron: Rijksmuseum Amsterdam.

Objectnummer: NG-1985-7-1-119.

98 de Bruijn en Raben, The World of Jan Brandes, 46, 49.
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13. Brandes’ tekening van de slanke lori. Het dier werd door Brandes een Ceylonse

luiaard genoemd. Het bijschrift luidt: ‘waare groote Ceylonse Luyaard op 't schip

getekend den 25 maart 1786 op Ryze sliep den gehelen dag met de snoet in de

borst, s'avonds en s'nachts liep hij in zijn kooi rond, en klom ondersteboven, hij at

pisang en rijst. Hij had een jong dat hij verborg tussen zijn poten voor’ Bron:

Rijksmuseum Amsterdam. Objectnummer: NG-1985-7-1-129.

In Ceylon was Brandes getuige van een olifantenvangst. Dit had ongetwijfeld grote indruk op

hem en hij maakte hiervan veel tekeningen. Toen Brandes, na deze stop op Ceylon, in oktober

1786 op de Kaap aankwam leefde er nog maar vijf van de door hem meegebrachte vogels. De

Republiek wist hij later te bereiken met een levende kaketoe en een groot aantal opgezette

vogels.99

99 Rookmaaker en Frankenhuis, “Flora and Fauna,” 424.
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3.4 Aankomst in Europa

Dat veel dieren die in de koloniën gevangen werden de lange terugreis niet overleefden kwam

door gebrek aan kennis over verzorging en de juiste voeding. De kleine en jonge zoogdieren,

zoals de kleine klauwaapjes uit Zuid-Amerika, werden in de zeventiende eeuw daarom vaak

aan vrouwen overgedragen tijdens de overtocht. Indien nodig werden de dieren zelfs door hen

gezoogd.100 In tegenstelling tot grote viervoeters waren vogels een stuk gemakkelijker vanuit de

verre continenten hierheen te vervoeren. Vogels zijn namelijk een stuk eenvoudiger te voeden.

Een volwassen roofdier had per dag een kleine tien kilo aan vlees nodig. Voor een

maandenlange overtocht zou een bescheiden kudde vee nodig zijn geweest om zo’n dier van

voldoende voedsel te voorzien. Als er al een roofdier werd meegenomen gebeurde dit zo jong

mogelijk.101 Uit mijn onderzoek blijkt dat de meeste achttiende eeuwse menagerieën uit

vogelverzamelingen bestonden. Waarschijnlijk is het bovenstaande hiervoor de

doorslaggevende reden.

De aankomst van twee olifanten uit Ceylon was een bijzondere aangelegenheid. Hans en

Parkie waren op 26 januari 1786 met veel geweld gevangen en door commandant Dirk Hendrik

Kolff aan boord gebracht, waar ze gedurende de reis op zee enkel gekookte rijst te eten kregen.

Toen Dirk Hendrik Kolff met zijn eskader op de Rede van Texel arriveerde kwam men voordat ze

waren gelost al naar Hans en Parkie in het ruim kijken.102 Zo kwam Willem Gerrit Dedel, raad bij

de Admiraliteit en oud-burgemeester van Amsterdam, met een gezelschap op 5 juli 1786 naar

Texel om de jonge olifanten te bewonderen. Ook de Groningse hoogleraar Petrus Camper

maakte van deze gelegenheid gebruik en tekende het olifanten paar voor anatomische

studies.103(afb. 14)

103 Jeroen Bos, Hans en Parkie, twee olifanten voor stadhouder Willem V, op Historiek.net
https://historiek.net/hans-en-parkie-olifanten-stadhouder-willem-v/67365/ geraadpleegd op 11 januari
2022

102 Klooster, V.A.J. en Kolff, D.H.A., Driftig van spraak, levendig van gang: Herinneringen van
marineofficier Dirk Hendrik Kolff (1761-1835), (Zutphen: Walburg pers, 2011) 67, 96.

101 Hans Mulder, De ontdekking van de natuur,(Amsterdam: Terra 2021) 95.
100 Pelzer-Reith, Tiger an Deck, 13.
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14. Schetsen van Hans en Parkie, de twee Indische olifanten uit Ceylon. Ca. 1786.

Petrus Camper, Bron: Rijksmuseum Amsterdam, objectnr. RP-T-1940-595.

Op de marinewerf van Amsterdam werden de Olifanten overgebracht in een kiellichter. Dit was

een zwaar vierkant vaartuig met platte bodem voor vervoer of om schepen te kielen. Vanaf

Amsterdam werden ze naar het Kleine Loo in Voorburg gebracht, alwaar ze in de menagerie

van Willem V terechtkwamen. In Holland werd een oppasser voor Hans en Parkie aangesteld

die beide olifanten als ‘zeer boos’ omschreef.104 Kolff schreef in zijn notities zelf duidelijk een

andere ervaring met de vrouwtjes olifant Parkie gehad te hebben. Over zijn relatie tot Parkie en

zijn latere weerzien schreef hij het volgende:

Ik was van Ceylon af gewend geweest het wijfje dagelijks het een of ander te geven.

Daardoor had dit dier zich zo aan mij, ik durf te zeggen door dankbaarheid, verbonden,

dat, als ze maar hoorde dat ik van de halve deks trap ging, ten eerste geluid gaf. Ik had

haar gewend uit mijn zak een stuk brood of vruchten te halen met zijn tromp die dan om

mij sloeg en liefkoosde. Verscheidene heeren en dames gingen met mij naar het beest.

Ik had brood in mijn zak gestoken: de oppasser waarschuwde mij voor haar boosheid,

doch had nog nauwelijks mijn voet op de eerste trap gezet om in het ruim van de

kiellichter te komen, of den olijphant zich reeds met zijn gewoon geluid liet horen. Hij

104 Klooster en Kolff, Driftig van spraak, levendig van gang, 97.
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haalden volgens gewoonte aan boord het brood weder uit mijn zak en deed mij

vriendschap. Dit was doch meer dan zes weken dat het beest mij niet gezien had.

Meermalen ben ik verzocht dit te herhalen voordat ze naar het Loo vervoerd werden.105

Op 13 juli 1786 kwamen de twee olifanten in Voorburg aan. Vanwege de strijd tussen de

orangisten en de patriotten werden zij samen met de rest van de menagerie diezelfde maand

nog via Arnhem naar Het Loo bij Apeldoorn gebracht. In 1796 zouden Hans en Parkie als

Franse oorlogsbuit naar Parijs worden gebracht.106 Hans leefde hier nog tot 1802 en Parkie

overleed in 1816.

15. De binnenplaats van de menagerie van Blauw Jan aan de Kloveniersburgwal te Amsterdam.

Net als op de ets van de Moucheron(afb. 19) zijn ook hier goed geklede bezoekers met hun

honden afgebeeld. Jan Velten, ca. 1700, gouache. Bron: Artis Bibliotheek, Allard Pierson,

Universiteit van Amsterdam.

106 Ibid.
105 Ibid.
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16. Jan Barentszoon Westerhof (Blauw Jan) met een aantal

dieren uit zijn menagerie. Jan Velten, ca. 1700. Bron: Artis

Bibliotheek, Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam.

Vrijwel alle dieren kwamen via Amsterdam in de Republiek der Nederlanden aan. In de haven

hadden de VOC en WIC zelfs speciale stallen, waar de dieren als eerste terecht kwamen. Een

bekende plek in Amsterdam waar tussen 1675 en 1784 veel dieren daarna verzameld werden,

alvorens naar verschillende plekken in het land te worden vervoerd, was de menagerie van

Blauw Jan.(afb. 15 en 19) Aan de kloveniersburgwal was in 1675 een menagerie opgericht op

de binnenplaats van herberg de Hoop van Jan Barentsz Westerhof (afb. 16), wiens bijnaam
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Blauw Jan was.107 Buiten de uitheemse vogels die te zien waren kon men hier ook vaak vele

wilde zoogdieren aanschouwen.108 De binnenplaats was omgeven door open galerijen met

daarop borstbeelden en in het midden stond een grote octogonale kooi met koepeldak, die het

middelpunt vormde van een wandelruimte voor de dieren. Rondom deze wandelruimte

bevonden zich ook weer kleinere kooien.(afb. 17) Landschapshistoricus Erik de Jong schreef

dat dit verblijf, met zijn colonnades en bekoepelde kooi, gebaseerd lijkt te zijn op een

beschrijving van een vogelverblijf door de Romein Varro (116-27 v. Chr.).109 In de open galerij

rondom de binnenplaats werden de zoogdieren gehuisvest. De tekening die Jan Velten hiervan

maakte biedt een indruk van hoe dat gegaan moet zijn.(afb. 18) Hierop zijn verschillende

zoogdieren te zien die aan een ketting vastliggen en kijken bezoekers van achter een laag hek

naar de geketende dieren. Er kwamen veel vorsten, bestuurders, wetenschappers en

handelaren in de menagerie van Blauw Jan op bezoek en er werden vanaf hier volop dieren

vervoerd naar andere menagerieën in binnen- en buitenland.110 Een anoniem gebleven adellijk

gezelschap doet in 1736 verslag van hun bezoek aan Blauw Jan. Ze zagen hier een jonge

leeuw, die ondanks zijn leeftijd al erg groot was. Een verzorger liet hem over een stok springen,

maar voordat de leeuw gehoorzaamde zou hij luid hebben gebruld.111

17. Flamingo’s in de kooi rondom de wandelruimte voor andere vogels in de

menagerie van Blauw Jan. Jan Velten, ca. 1700, gouache. Bron: Artis

Bibliotheek, Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam.

111 Eduard van Biema, “Een reis door Holland in 1736,” Oud Holland: Journal for art of the Low Countries
28, (1910): 87.

110 Anna G. Bienfait, Oude Hollandsche tuinen, (‘S gravenhave: Martinus Nijhof 1943), 154.

109 Erik de Jong, Natuur en Kunst: Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur 1650-1740, (Bussum:
Uitgeverij Thoth, 1993) 202.

108 Zie voor een uitgebreide reconstructie van het bezit aan exotische zoogdieren en vogels: Florence
F.J.M. Pieters en Maurits F. Mörzer Bruyns, “Menagerieën in Holland in de 17e en 18e eeuw,” Holland.
Regionaal Historisch Tijdschrift 20 (1988), 200-202.

107 Smit, Hendrik Engel’s Alphabetical List, 30-31. & Plumb, “Exotic animals in Eighteenth-Century
Britain,” 74-75.
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18. Zoogdieren en bezoekers in de open galerij in de menagerie van Blauw Jan. Doordat de dieren aan kettingen vast

zaten was er geen groot hekwerk tussen de bezoekers en de dieren nodig. Jan Velten, ca. 1700. Bron: Artis

Bibliotheek, Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam.
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19. De menagerie van Blauw Jan aan de Kloveniersburgwal te Amsterdam. In het midden van de hof staat een volière

met daaromheen lopende vogels en aan de zijkant ervan zijn de kleinere vogelkooien getekend. Welgeklede mannen

en vrouwen met hun hondjes bekijken vogels als gieren, papegaaien en kraanvogels. Onderaan in de marge staat het

volgende vers geschreven: Its’t hof van Westerhof vermaart door lustprieelen en gallerijen, door de konst vol pragt

gebouwt, ar hij het pluimgediert, geroemt in de deelen. Van de aard, zo vreemt, als schoon, door kennis onderhouwt,

wie wonderheeden zoekt, bij waare vogelvrinden, in dit vermaak’lijk hof, is ’t allerschoonst te vinden. Terwijl sich ‘t oog

hier vleid, in lustige fonteinen, en snel gevlerkte vee, de greetige ooren streelt, boet hier de smaak haar lust, met keur

van lekk’re wijnen, die in het kristallijn, behaag’lijk springt en speelt de sein, mag aan zijn boort, de lustwaranden

looven dees aardschen hemel, gaat haar luister, ver te boven. Isaac de Moucheron, ca. 1700, ets. Bron: Rijksmuseum

Amsterdam, objectnr. RP-P-OB-23.685.

Bij het zien van de exotische dieren was men vaak verwonderd en gefascineerd. Zo beschreef

Arnout Vosmaer, directeur van de stadhouderlijke menagerie, zijn eerste kennismaking met een

Afrikaans breedsnuitig varken, oftewel een wrattenzwijn, dat op ruim twee uur reizen van Kaap

de Goede Hoop was gevangen.(afb. 20) Het Afrikaanse wrattenzwijn was een geschenk aan
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stadhouder Willem V van Ryk Tulbagh, de gouverneur van de Kaap en volgens Vosmaer was

het dier nog niet eerder in Europa te zien geweest. Het houten hok waarin het dier aankwam

stond op het voorplein van het Stadhouderlijk hof en toen Vosmaer de deur van het hok liet

openen gaf het zwijn niet de minste schijn van kwaadheid en liep het vrolyk huppelende,

snuffelende rond. Het dier ging op zoek naar voedsel en nam ‘t geen wy het gaven greetig aan,

aldus Vosmaer. Nadat Vosmaer het zwijn korte tijd alleen liet, had het een groot gat in de met

stenen belegde grond gegraven om, zoals men naderhand ontdekte, zich meester te maken

van een riool dat diep onder de grond liep.112 Na dit incident waarbij het dier het riool op had

gegraven, werd het met veel moeite door een aantal bedienden gillend terug in het hok

gestopt.113

20. Aquarel van het Afrikaanse wrattenzwijn uit de menagerie van Willem V. Aert Schouman, 1765. Bron:

Teylers museum Haarlem objectnummer: U 052.

113 Arnout Vosmaer, “Beschryving van een Africaansch breedsnuitig varken,” 7,8.

112 Arnout Vosmaer, “Beschryving van een Africaansch breedsnuitig varken,” in Natuurkundige
beschryving eener uitmuntende verzameling van zeldsaame gedierten : bestaande in Oost- en
Westindische viervoetige dieren, vogelen en slangen : weleer leevend voorhanden geweest zynde, buiten
den Haag, op het Kleine Loo van Z.D.H. den Prins van Oranje-Nassau (Amsterdam: J.B. Elwe, 1804), 9.
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Veel dieren konden eenmaal ondergebracht in de menagerieën niet lang in leven worden

gehouden. Volgens Vosmaer kon een Grote koedoe die door Baron J. van Plettenberg,

Gouverneur van Kaap de Goede Hoop, naar de menagerie van Willem V was verzonden, niet

goed acclimatiseren. Het dier dat uit een bergachtige en droge omgeving kwam kon niet

wennen aan de Hollandse lage en enigszins moerassige grond van de weide in de menagerie.

Ook verschilde het vochtige en koude klimaat alsook de voeding te veel met dat wat het dier in

Zuid Afrika gewend was. Deze koedoe werd na zijn overlijden opgezet en in het kabinet

geplaatst.114 Het opzetten en in kabinetten plaatsen was iets dat vaker gebeurde met dieren die

in gevangenschap het leven lieten.

114 Arnout Vosmaer, “beschryving van de Africaansche Coudou,” in Natuurkundige beschryving eener
uitmuntende verzameling van zeldsaame gedierten : bestaande in Oost- en Westindische viervoetige
dieren, vogelen en slangen : weleer leevend voorhanden geweest zynde, buiten den Haag, op het Kleine
Loo van Z.D.H. den Prins van Oranje-Nassau. (Amsterdam: J.B. Elwe, 1804), 9, 10.
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4. Kooien en kommen: De menagerie op het achttiende eeuwse
buitenplaats

4.1 Vogels en viervoeters in de Nederlanden

Tijdens dit onderzoek ben ik 76 Nederlandse menagerieën uit de achttiende eeuw

tegengekomen.(fig. 1) Dat zijn er 56 meer dan het aantal dat in de lijst van Hendrik Engel was

samengebracht. Een volledige lijst van deze vondsten is als bijlage achterin deze scriptie

opgenomen. Verreweg de meeste door mij gevonden menagerieën liggen in Noord- en

Zuid-Holland. Ook in Utrecht en Zeeland bevonden zich een redelijk aantal. Gelderland telde er

vier en in Friesland heb ik enkel één menagerie kunnen achterhalen.115 Hoeveel menagerieën

iedere provincie in de achttiende eeuw telde, is te zien in de tabel hieronder. Zowel de adel als

de rijke burgers hadden menagerieën op hun buitens.

provincie aantal menagerieën

Noord-Holland 30

Zuid-Holland 19

Utrecht 13

Zeeland 9

Gelderland 4

Friesland 1
Fig. 1 Tabel met de menagerieën per
provincie gevonden in dit onderzoek.

Verreweg de meeste menagerieën in de achttiende eeuw bestonden uit vogels. In veel gevallen

werd er alleen van ‘een menagerie’ gesproken. In dat geval werd er meestal een verzameling

met enkel vogels bedoeld. Een menagerie met watervogels bevond zich in de achttiende eeuw

bijvoorbeeld op Hartgersberg bij Sonsbeek. In een advertentie uit 1797 wordt over een ‘Groote

menagerie voor water- en pluimgevogelte’ gesproken.116 Ook buitenplaats Amstelrust was

voorzien van een menagerie met vogels. Op deze buitenplaats aan de Amstel hield de

Amsterdamse koopman Arnoldus Ameshoff (1749-1819) vooral eend- en hoenderachtigen,

fazanten en duiven.117 Een opvallende bijzonderheid hierbij was, dat men sprak over het fokken

van Zuid Amerikaanse hoenderachtigen zoals Hoko’s en Pauwies voor culinaire doeleinden.

117 Pieter Harme Witkamp, Amsterdam in schetsen, deel 2 (Amsterdam: G.W. Tielkemeijer, 1869) 110. &
Smit, Hendrik Engel’s Alphabetical List, 6.

116 Tromp, Heimerick M.J., De Nederlandse landschapsstijl in de achttiende eeuw. (Leiden: Sidestone
press 2012) 49.

115 De menagerie in Friesland bevond zich op Meerenstein.
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Een andere koopman uit Amsterdam met een verzameling dieren was Jacob de Clerq

(1710-1777). Ook de Clerq had op zijn buitenplaats Driemondt in Weesp een menagerie met

vogels.118

21. Ontwerp voor het tuinsegment met de menagerie van buitenplaats Huis te Manpad. De

menagerie op de tekening bestaat uit een ronde waterkom met in een cirkel daar omheen

boompjes en vormsnoei. A. Speelman, 1734. Bron: Noord-Hollands Archief/Heerlijkheid

Heemstede, inv. 154BB.

Op Huis te Manpad in Heemstede werd al rond 1742 aan de noordzijde van de tuin een
menagerie aangelegd.(afb. 21) Nadat David van Lennep in 1767 voor 58.000 gulden Huis te
Manpad kocht liet hij nieuwe menagerie aanleggen voor zijn omvangrijke collectie zeldzame
vogels.119(afb. 22) Voor het verzorgen van die menagerie werd een apart personeelslid in dienst
genomen, de pluimgraaf Koert. Op een gegeven moment rezen de kosten voor de volière de
pan uit. Toen er in één jaar 1200 gulden aan vogelzaad nodig was besloten Cornelis (Davids
zoon) en zijn vrouw de vogels weg te doen, op wat duiven, eenden en kippen na.120 De
verkoopadvertenties die bij dit soort verkopingen werden opgemaakt, fungeren tegenwoordig
als goede bron voor informatie over het bestaan en de inhoud van menagerieën. Op 28 maart
1786 stond er in de Oprechte Haerlemsche courant het volgende:

120 Ignaz Matthey, Vincken moet vincken locken: Vijf eeuwen vangst van zangvogels en kwartels in
Holland, (Hilversum: Uitgeverij Verloren 2002) 244.

119 Carla s. Oldenburger-Ebbers, Anne Mieke Backer en Eric Blok, Gids voor de Nederlandse tuin- en
landschapsarchitectuur, deel west, 194.

118 Brouwer, Historische gegevens over onze vroegere ornithologen, 24. & Smit, Hendrik Engel’s
Alphabetical List, 59. & Driemondt uit de courant, Tuinhistorisch Genootschap Cascade, geraadpleegd op
2-12-2021, http://www.cascade1987.nl/driemond-uit-de-courant/
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Men zal op saterdag, den 8 april, 1786, ’s morgens ten 10 uuren op de Hofstede ’t Huis
te Manpadt, buiten Haarlem, onder Heemstede, publiek verkoopen: een uitmuntende
party gezonde Goud en Zilverlakense Chineese Faisanten, Carolina Eenden en ander
Land en Watergevogelte…121

22. Reconstructie van de latere menagerie op Huis te Manpad met het menagerie- annex theehuis.

Het origineel werd in opdracht van David van Lennep gebouwd. Foto, september 2009. Bron:

huistemanpad.nl.

Het veilingbiljet uit 1795 van buitenplaats Groeneveld geeft een gedetailleerde beschrijving van

de menagerie op deze, in Engelse landschapsstijl aangelegde, buitenplaats. In die beschrijving

wordt gesproken over een menagerie met fazantenhokken en twee ‘cabinetten voor

kroon-vogels, op steene voeten, van binnen voorzien met kachels, en van buiten met loopen.’122

Er worden hier twee hokken voor kraanvogels bedoeld met kachels en een gedeelte waarin de

vogels buiten konden lopen. Ook de fazantenhokken waren voorzien van kachels en stonden op

'steene voeten'.123 Dit soort beschrijvingen geven ons inzicht over de huisvesting van de vogels

in menagerieën. Bovendien werden hoenderieën dikwijls voorzien van spiegelende

heksenbollen of tuinspiegels om roofvogels op afstand te houden.124

124 E.A. Huizinga, Oogst van de landschappen van rivieren en kust: cultuurhistorie en bijna vergeten
beheertechnieken voor opbrengst van erf en terrein, (Maarn: Peredour, 2013), 179.

123 Ibid.
122 Heimerick Tromp, De Nederlandse landschapsstijl in de achttiende eeuw, 73-74.
121 Oprechte Haerlemsche courant, 28 maart 1786
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In Zeeland waren op de buitenplaatsen ook een aantal menagerieën. Op het platteland van

Walcheren liet de elite van Middelburg en Vlissingen in de zeventiende en achttiende eeuw een

aantal fraaie buitenplaatsen aanleggen. De tuinen van deze buitens zorgden ervoor dat

Walcheren ‘de tuin van Zeeland’ werd genoemd.125 Eén van die tuinen waarin vogels verbleven

was de tuin van ‘t Middenhof.(afb. 23) Historicus Martin van den Broeke benoemt in ‘Het pryeel

van Zeeland’: Buitenplaatsen op Walcheren 1600-1820 deze menagerie, maar spreekt niet

expliciet over vogels. In 1772 bracht de bekende kunstschilder en tekenaar Jan Arends de

menagerie met gevogelte op ‘t Middenhof gedetailleerd in beeld. Een andere buitenplaats op

Walcheren waar men in de achttiende eeuw een menagerie kon aantreffen is ‘t Munnikhof bij

Grijpskerke. De menagerie van ’t Munnikenhof bij Grijpskerke lag op een eiland en was geheel

beplant met hakhout. Een afscheiding langs het water van de gracht moest de eenden of

andere watervogels binnen houden.126 Men kon op deze buitenplaats over de bestaande

structuren een rococotuin toevoegen en zo toch meedoen met de toenmalige mode. De passer

en liniaallaan die over de gehele lengte van de aanleg uit 1765 loopt, ziet men op kleinere

schaal terug in de menagerie.127

127 Martin van den Broeke, Jan Arends: Buitenplaatsen op Walcheren (Alphen aan den Rijn:
Canaletto/Repro-Holland, 2001) 22.

126 Martin van den Broeke, ‘Het pryeel van Zeeland’: Buitenplaatsen op Walcheren 1600-1820,
(Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2016) 247-248.

125 Buitenplaatsen op Walcheren, Zeeuwse Ankers, geraadpleegd op 26-01-2022,
https://www.zeeuwseankers.nl/verhaal/buitenplaatsen-op-walcheren-2
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23. De Menagerie op 't Midden Hof te Oostkapelle. Jan Arends, 1772, tekening in Oost-Indische inkt. (20x31 cm)
Bron: Zeeuws Archief, Zeeuws Genootschap, Zelandia Illustrata, deel II, nr. 842e.

Op de Zeeuwse buitenplaats Toornvliet werd door Galenus Trezel Bevers een aantal exotische

vogels verzameld. Trezel Bevers liet speciaal voor op zijn buiten vogels uit de Oost importeren.

Net als met de groenten in de moestuinen, konden buitenplaatseigenaren zich ook van elkaar

onderscheiden door bijzondere vogelrassen te verzamelen of te fokken.128 Luitenant-houtvester

en VOC bewindhebber, Graaf Willem Bentinck (1704-1774), verwierf ook geregeld vogels uit de

Zuid Molukken en de Kaap en zette op Sorghvliet de volière van zijn vader voort. Na een tijdje

geleefd te hebben op Sorghvliet werden de dode vogels vaak naar het kabinet van de Franse

natuuronderzoeker René-Antoine Ferchault de Réaumur verzonden.129 Het preparen en in

kabinetten plaatsen van de in menagerieën overleden vogels was iets dat vaker gebeurde in de

achttiende eeuw.

Uit mijn onderzoek blijkt dat er twaalf menagerieën in de achttiende eeuw waren, waarvan met

zekerheid gezegd kan worden dat er zoogdieren leefden. In tegenstelling tot vogels waren

zoogdieren in een menagerie eerder uitzondering dan regel en werden ze altijd naast een

vogelverzameling gehouden.(fig. 2) Op Beeckestijn werden behalve exotische vogels, zoals

129 Smit, Hendrik Engel’s Alphabetical List, 23.
128 van den Broeke, ‘Het pryeel van Zeeland,’ 247-248
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Javaanse tortelduiven en papegaaien, ook een aantal slingerapen in de menagerie

gehouden.130

Menagerieën met vogels 76 (alle)

Menagerieën met vogels en zoogdieren 12
Fig. 2 Tabel met het aantal tijdens dit onderzoek gevonden
menagerieën met met vogels en zoogdieren.

Een andere menagerie waarin zich zoogdieren bevonden was het Huis ter Mee in Zeeland.

Martin van den Broeke schrijft over deze menagerie in ‘Het pryeel van Zeeland’: Buitenplaatsen

op Walcheren 1600-1820.131 Hier werden ‘eenige hartebeesten en andere (Westindische)

dieren’ gehouden, waar men in een verkoopadvertentie uit 1780 over spreekt.132 Ook staat er in

een advertentie in dezelfde krant op 19 december 1780 dat er in januari bokken, geiten en

hartebeesten verkocht werden.133 Een geit uit India kwam, naast de fazanten en veel andere

vogel- en eendensoorten, voor in de tuin van Sion van Graaf Dirk van Hogendorp.134 De

bekendste menagerie met een groot aantal (grote) zoogdieren was die van Willem V en zal in

het volgende hoofdstuk uitvoerig beschreven worden. Over de verblijven van zoogdieren is niet

veel bekend. Er werd in de achttiende eeuw nauwelijks over geschreven en ze zijn ook niet

verbeeld in prenten en tekeningen. Vermoedelijk hadden de hokken een utilitair karakter en

achtte men ze, in tegenstelling tot de dieren die erin werden gehuisvest, niet het noemen waard.

4.2 Waterkommen en visvijvers

Veel menagerieën in de Nederlanden bestonden uit gemetselde waterbassins waarin diverse

watervogels werden gehuisvest. Zo'n bassin werd een 'waterkom' of simpelweg 'kom' genoemd.

Deze waterpartijen lagen vaak op zichtassen en accentueerde op deze manier bepaalde

zichtlijnen in de tuin. De waterkommen konden ovaal of rond zijn, maar ook vierkante of

achthoekige kommen kwamen voor. Om zo’n waterkom liep vaak een pad met daaromheen

vaak planten in pot en een grote haag (soms ook een hek). Op een aquarel van Aert Schouman

is een gezicht op de menagerie van Zuidwind te zien, bestaande uit een klaverbladvormige

waterkom waar de tuinbezoeker omheen kan lopen.(afb. 24) Bovendien zijn in de gehele serie

134 Loisel, Histoires des ménageries, 80.
133 Middelburgsche courant, 19 december 1780
132 Middelburgsche courant, 26 augustus 1780
131 van den Broeke, ‘Het pryeel van Zeeland,’ 247.

130 Oldenburger-Ebbers, Backer en Blok, Gids voor de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur, deel
west, 252.
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aquarellen die Aert Schouman van buitenplaats Zuidwind maakte loslopende pauwen in de tuin

afgebeeld.135

24. Gezicht op de Menagerie van Zuidwind. Gemaakt in opdracht van Hendrik van Slingelandt. Aert Schouman,

ca. 1744, aquarel. Bron: Westlands museum.

In een verkoopadvertentie uit 1733 van het Zuid-Hollandse Oostergeest wordt over een

menagerie met gemetselde waterkom gesproken.136 Een andere waterpartij met vogels werd in

1719 door Daniël Stopendaal in een prent van buitenplaats Petersburg vastgelegd.(afb. 25) In

het water zwemmen vogels en om de kom is een omheining in de vorm van een haag en op

bepaalde stukken hekwerk aanwezig. Op sommige stenen onderdelen van het hek staan

planten in potten. Op de achtergrond is nog een bouwwerk te zien dat mogelijk een

dichtgewerkte volière zou kunnen zijn. Een andere cirkelvormige vogelvijver was aanwezig in de

tuin van kasteel Heemstede.(afb. 26) De menagerie op Hoogduin bestond slechts uit een

waterkom met een heining er omheen welke goed te zien is op de tekening die Jan Arends in

136 Oldenburger-Ebbers, Backer en Blok, Gids voor de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur, deel
west, 433.

135 Martin van den Broeke, 'Het kunstboek met topografische aquarellen en het mecenaat van Hendrik
van Slingelandt', in Een koninklijk paradijs: Aert Schouman en de verbeelding van de natuur, onder
redactie van Charles Dumas, (Zwolle: Uitgeverij WBooks 2017) 193-223.
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1772 maakte.137(afb 27) Hier bevinden de vogels zich in een meer parkachtige omgeving en

grenst er een paviljoen of theehuis aan de menagerie. Op de achtergrond aan het einde van

een lange laan is het hoofdhuis te zien.

25. Gezicht over de volière van buitenplaats Petersburg. Uit De Zegenpralende Vecht. Daniël Stopendaal, 1719.

Bron: Noord-Hollands Archief, prenten en tekeningen van de Provinciale Atlas Noord-Holland, inv. 2362.

137 van den Broeke, ‘Het pryeel van Zeeland,’ 247-248
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26. Vogelvijver bij kasteel Heemstede. Aanwezig geweest van na 1690 tot voor 1744. Isaac de Moucheron,
ca. 1697.  Bron: Teylers Museum. Objectnummer: S 059-11.

27. Paviljoen in de tuin van de buitenplaats Hoogduin bij Domburg. De gemetselde waterkom is voor
het paviljoen goed te zien. Het geheel wordt afgescheiden door een hek. Jan Arends, 1772, papier,
pen en penseel in kleur. Bron: RKD images.
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Meestal bevonden vogels in waterkommen zich niet in kooien, maar in sommige gevallen kwam

dit wel voor. Zoals op de inmiddels verdwenen buitenplaats De Hooge Vuursche, waar

halverwege het grand canal en dus op de zichtas van het huis een volière stond die in het water

werd weerspiegeld. Aan het einde van deze grote waterpartij stond een tempeltje in klassieke

stijl.138 Vanaf het hoofdhuis keek men dus naar het tempeltje met daarvoor de volière. De vogels

werden hier door middel van een hekwerk in de volière gehouden en konden, zover op prenten

uit de achttiende eeuw te zien is, het water van het grand canal niet in.

Net als op De Hooge Vuursche lag ook op Huis ter Meer bij Maarssen de volière op een

prominente zichtlijn. Het plaatsen van een menagerie op een zichtas gebeurde vaak op de

buitenplaatsen in de achttiende eeuw. De tuin van Huis ter Meer kan men kwalificeren als één

van de eerste rococotuinen in de Nederlanden. De tuin bestond uit een aantal losjes aan elkaar

gekoppelde open ruimtes, waaronder zich een tuintheater, orangerie en menagerie bevonden.

Daarnaast was de tuin gedecoreerd met onder meer kabinetten en tuinhuisjes, waaronder twee

Turkse tenten.139 Op een gravure uit 1740 van Hendrik de Leth, Gezicht van de volière en

fontein naar de Turkse Tent van Huis ter Meer te Maarssen, is te zien hoe de volière in deze

tuin lag.(afb 28) Men keek over de kom met fontein en gevogelte met daarachter de orangerie

en de Turkse tent. Een vergelijkbare volière ziet men op een prent van huis Zijdebalen, hier kijkt

de beschouwer vanuit een Turkse tent naar een menagerie met waterkom in.(afb 29) Op een

andere gravure van Hendrik de Leth, Gezicht op Huis ter Meer te Maarssen in vogelvlucht, kan

men goed vaststellen waar de orangerie en volière zich bevonden. Bij een nadere bestudering

van deze gravure stuitte ik op nóg enkele dierenhokken. In een detail van de gravure met

vogelvlucht zijn deze hokken linksonder duidelijk zichtbaar.(afb 30) Te zien zijn een grote

vogelsoort en dieren die geiten, antilopen of herten zouden kunnen zijn.

139 van den Broeke, Jan Arends: Buitenplaatsen, 18-19.

138 Annejuul Moll-Breebaart en Edward W. Leeuwin, “Vogels op de Hooge Vuursche: De volière van de
achttiende-eeuwse buitenplaats,” Tussen Vecht en Eem Tijdschrift voor regionale geschiedenis 25 nr. 1
(maart 2007): 6-7, 11.
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28. Gezicht op de volière met fontein met daarachter de Turkse Tent in de tuin van Huis ter Meer te Maarssen.

Hendrik de Leth, ca 1740. Bron: Rijksmuseum Amsterdam objectnummer: RP-P-1899-A-21542.
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29. Gezicht vanuit de Turkse Tent over de Menagerie op huis

Zijdebalen aan de Vecht. Gezien vanuit het noordwesten. Tekening uit

een reeks van 24. Jan de Beijer, 1745. Bron: Collectie Het Utrechts

Archief, catalogusnummer: 37971.
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30. Detail uit: Gezicht op Huis ter Meer te Maarssen in vogelvlucht. Linksonder bevinden zich enkele

dierenhokken. Te zien zijn een grote vogelsoort en dieren die geiten, antilopen of herten zouden kunnen zijn.

Hendrik de Leth, ca. 1740. Bron: Rijksmuseum Amsterdam objectnummer: RP-P-1899-A-21518.
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Op de voormalige buitenplaats Oosterbeek bij Den Haag zwommen in de achttiende eeuw

watervogels in de menagerie rond. Onder eigenaar Nicolaas van der Dussen (1718-1770) komt

Oosterbeek tot grote bloei en veranderde in die tijd van speelhuis tot een fraaie buitenplaats. De

parkaanleg in geometrische stijl werd uitgebreid en voorzien van een orangerie, een menagerie

met vijver waarin bijzondere uitheemse vogels werden gehouden, een theekoepel op een

bergje, een vinkenbaan en een fraai toegangshek in rococostijl aan de Benoordenhoutseweg.

Over het voorplein was een dwarsas aangelegd met aan de oostzijde zicht op een

menagerie.140 Jan Arends maakte in 1769 een schilderij van de menagerie met het daarbij

behorende paviljoen.141 Dit werk van Arends geeft een goed beeld van de menagerie met

waterkom.(afb. 31) Het paviljoen dat aan deze vijver lag werd mogelijk gebruikt om van daaruit

de vogels te bewonderen. Later die eeuw veranderd de buitenplaats van eigenaar en werd

omgevormd tot een park in landschapsstijl. Bij deze nieuwe aanleg werd het grand canal

vergraven tot een grote slingerende waterpartij met eiland. Daarnaast werden de rechte paden

en lanen vervangen door slingerpaden. In de nieuwe aanleg werden de menagerie en

vinkenbaan opgenomen.142

142 van Immerseel en Verhoeff, Welkom op landgoed Oosterbeek, 25.

141 Oldenburger-Ebbers, Backer en Blok, Gids voor de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur, deel
west, 446.

140 Ronald van Immerseel en Peter Verhoeff, Gemeente Den Haag, Welkom op landgoed Oosterbeek,
januari 2015, 9, 23.
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31. De menagerie van landgoed Oosterbeek bij Den Haag. Vanuit het paviljoen aan de waterkom keek men uit over

het gevogelte. Jan Arends, 1769. Bron: Collectie Kasteel-Museum Sypesteyn, Loosdrecht, inv. 6937.

Behalve vogels werden er in sommige waterkommen ook vissen gehouden. Zo was er op

Poppenroede Ambacht een menagerie met kraanvogels en een kaketoe, maar ook twee grote

vijvers waarin baarzen en goudvoorns in waren uitgezet.143 Op een kaart van Poppenroede

Ambacht uit 1771 heb ik aangegeven waar de menagerie en deze visvijvers zich bevonden.(afb.

32)

143 Freek Schmidt en Hanco Jürgens, De natuur in de achttiende eeuw, (Hilversum: Uitgeverij Verloren,
2005) 124.
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32. Kaart van Poppenroede Ambacht, in het groen gemarkeerde deel de menagerie met vogelsoorten, in het rood

gemarkeerde deel de goudvoorn vijver en in het blauw gemarkeerde deel de baars vijver. Kopie door Jan Arends

naar J.J. de Freytag, 1772. Bron: Historisch-topografische atlas 'Zelandia Illustrata' van het Koninklijk Zeeuwsch

Genootschap der Wetenschappen (KZGW).

Op Patrijnenburg bij Naaldwijk was een waterkom waaruit gevist werd. Aert Schouman

verbeelde halverwege de achttiende eeuw Patrijnenburg in een serie aquarellen, op een van

deze aquarellen zijn twee vissende personen afgebeeld bij de 'groote kom'.(afb. 33) In 1744

schilderde Aert Schouman ook een persoon met vishengel bij een driehoekige kom bij huis

Zuidwind. Het is niet duidelijk wat voor vissen er in de kommen van Patrijnenburg en Zuidwind

zwommen. Wel is bekend dat met name in de tweede helft van de achttiende eeuw goudvissen

in de Nederlanden steeds meer in de mode raakte. De Zeeuwse arts en wetenschapper Job

Baster (1711-1775) was er rond 1760 als eerste in geslaagd de goudvis in Zierikzee te kweken.

François Hovius bezoekt Job Baster in 1773 met het Amsterdamse reisgezelschap Semper

Idem. Hovius beschrijft de verschillende kleuren die de vissen hebben en hoe het gezelschap
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zich vermaakt door de vissen brood voeren.144 Goudvisvijvers naar Chinese voorbeelden

kwamen in de Nederlanden vaak voor op buitenplaatsen met een vroeg landschappelijke

tuinaanleg. Niet alleen goudviskommen, maar ook andere Chinese decoratieve elementen zoals

pagoden, tempels en fazanten uit China kwamen in de tuinen in zwang.145

33. Visvijver (‘groote kom’) op Patijnenburg bij Naaldwijk. De figuren links hebben vishengels vast. Aert Schouman,

1744. Bron: Wikimedia publiek domein.

4.3 Menagerieën in de gedaante van folly’s

In de Republiek der Nederlanden ziet men vanaf 1760 tuinen in landschapsstijl en kwamen de

daarin geplaatste folly’s in bijvoorbeeld Turkse, Russische, Zwitserse, Chinese of gotische stijl

steeds vaker voor.146 In Magazijn van Tuin-sieraden het standaardwerk voor tuinen en

tuingebouwen van de kweker en tuinarchitect Gijsbrecht van Laar uit 1802, staan een aantal

volières en menagerieën. Zo bevat de gids bijvoorbeeld een tekening van een 'zeshoekig

menagerie-huis in de gedaante van eene Turksche moskee' en een duivenhok in Chinese stijl

146 Tromp, De Nederlandse landschapsstijl, 61.

145 Tromp, De Nederlandse landschapsstijl in de achttiende eeuw. , 48, 62. & Festing, 'Menageries and
the landscape garden', 111.

144 Hanneke Ronnes en Lotte van der Voort, “‘Wij zagen hier aan ‘t strand twee Zeeuwchse meisjes’
Reisverslag van het achttiende-eeuwse Amsterdamse gezelschap Semper Idem,” Zeeland: Tijdschrift van
het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 22, nr. 4 (2013): 149.
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dat eveneens zou kunnen dienen als een kanarievlucht.147(afb. 34 en 35) Op landgoed

Calorama bevond zich een zeshoekige gecombineerde volière annex duiventil in Oosterse stijl

die erg lijkt op het volière-model uit de gids van Gijsbrecht van Laar.148

Op het buiten Ter Hooge is veel uit de gids van Gijsbrecht van Laar gehaald.149 Mogelijk is er

ook voor de behuizing van de menagerie naar de de gids gekeken. Volgens de

architectuurhistoricus Wim Meulenkamp, die veel over folly’s publiceerde, is het zeer

aannemelijk dat er ook voor de aanleg van nieuwe menagerieën tijdens de eerste jaren van de

negentiende eeuw, het een en ander uit Magazijn van Tuin-sieraden werd gehaald.150

Menagerieën in de gedaante van folly’s uit die periode waren onder andere te zien op Huis

Landfort in Megchelen en op Elswout in Overveen. Op Huis Landfort werd door J.T. Übbing een

duiventoren annex hoenderhok in Moorse stijl ontworpen en in Elswout werd een fazantenhuis

in chaletstijl gebouwd.151

151 Landfort: Wim Meulenkamp, “De hele beesteboel,” Onze Eigen Tuin (zomer 2021): 54-56. &
Rijksmonumenten.nl, Landfort, duiventoren in Megchelen, geraadpleegd op 10-03-2022
https://rijksmonumenten.nl/monument/512225/landfort-duiventoren/megchelen/
& Stichting erfgoed Landfort, Geschiedenis, geraadpleegd op 10-03-2022
https://www.erfgoedlandfort.nl/geschiedenis/
Elswout: Rijksmonumenten.nl, Eslwout: fazantenhuis in Overveen, geraadpleegd op 10-03-2022
https://rijksmonumenten.nl/monument/353635/elswout-fazantenhuis/overveen/

150 Gesprek met Wim Meulenkamp op 7 maart 2022.
149 van den Broeke, Jan Arends, 36.
148 Buitenplaats Calorama: Ontwerp brug naar menagerietuin. Stichting in Arcadië. 2020, 7-12.

147 Volgens het in 1743, postuum verschenen, Huishoudelyk woordboek door M. Noel Chomel is een
vlucht: 'een plaats in de open Lugt, met yzere, of andere Tralien afgezet, waar in men zingende Vogels
van verscheiden soorten, en Duiven houdt. Men noemt ook zo een teene Kooi, die ruim is, en rond. De
Vogels, die men gemeenlyk in een Vlugt zet, zyn de Nachtegaal, de Kanari-vogel, de gele Kneu, de
Putter, de Distel-vink, de Vlas vink, de Leeuwerk, de gekuifde Leeuwerk, de Cys, de Schild-vink, de
Mees, ’t Koninkje, de Mos, de Goud-vink, Marel, Tortel-duif, de Meerkolf, de Exter, de Papegaai.'

62

https://rijksmonumenten.nl/monument/512225/landfort-duiventoren/megchelen/
https://www.erfgoedlandfort.nl/geschiedenis/
https://rijksmonumenten.nl/monument/353635/elswout-fazantenhuis/overveen/


34/35. Menagerie in de stijl van een ‘Turkse moskee’ en een duivenhok of kanarievlucht in ‘Chinese stijl’

uit Magazijn van Tuin-sieraden door Gijsbrecht van Laar. 1802. Bron: Gijsbrecht van Laar, Magazijn van

Tuin-sieraden.

4.4 Hertenkampen en vinkenbanen

Naar hertenkampen op de buitenplaats is nog niet veel onderzoek gedaan. Wel ondernam Ben

Kooij in een onderzoek uit 2014 een eerste verkenning naar dit fenomeen en in 2016 verscheen

er een brochure, Historische hertenkampen, van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

waarin summier de achtergrond van hertenkampen werd onderzocht.152 Men verrijkte de

landschappen rondom buitenplaatsen door in kunstmatige afgescheiden gebieden herten te

laten lopen. De eerdere grotere wildbanen voor de jacht rondom landgoederen en kastelen

veranderde in de loop van de zestiende eeuw in kleine wildparken dienend ter vermaak. Zo’n

klein wildpark kan als een synoniem voor een hertenkamp worden gezien.153 Men streefde naar

een aards paradijs. In deze aardse paradijzen paste geen dieren voor de jacht, maar wel dieren

153 Kooij, “Een onderdeel van het aardse paradijs,” 90. & Hans Renes, “Wildparken in Nederland: Sporen
van een oude vorm van faunabeheer,” Historisch geografisch tijdschrift, (2005): 21-34.

152 Ben Kooij, “Een onderdeel van het aardse paradijs: Een eerste verkenning van de ontwikkeling en
verspreiding van hertenkampen in Nederland,” Historisch geografisch tijdschrift, (2014): 89-103. &
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Historische hertenkampen, 1 januari 2016.
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voor het vermaak. Zo ontstonden er kleine terreinen met herten, die met termen als

hertenkamp, hartenkamp of hartskamp werden aangeduid.154 De herten die op de

hertenkampen werden gehouden waren voornamelijk tamme of half-tamme herten, in het

bijzonder damherten. De hertenwei had in de achttiende eeuw vrijwel altijd een rechthoekige

aanleg gekend, die later onder invloed van de landschapsstijl veranderde. De hertenkampen

raakte toen meer verweven in de parkaanleg en gingen steeds meer als aankleding van het

landschap dienen.155

Op Hofstede Sterreschans bij Breukelen was naast een menagerie ook een hertenkamp

aanwezig. Deze hertenkamp was omringd door een grote hoeveelheid rododendrons.156 Volgens

Martin van den Broeke werden er op het Zeeuwse Kasteel ter Hooge door Jan van Borssele

van der Hooghe herten gehouden en toen Clara Elisabeth Backer (1746-1818) Backershagen

van haar ouders erfde was ook deze buitenplaats voorzien van een hertenkamp.157 De

hertenkamp op Backershagen bestond hier naast een goedgevulde volière met inheemse en

uitheemse vogels en vijvers met grote diversiteit aan vissen.158 Ook op Rijnoord bevond zich in

de achttiende eeuw een hertenkamp. Deze in 1800 door Gijsbert van Laar herschapen

buitenplaats werd in een latere verkoopadvertentie uit 1838 beschreven als luxe buitenplaats

met onder andere een ‘groote menagerie met salon’, een hertenkamp en visrijke vijvers.159

Op de buitenplaatsen in de Hollandse duinstreek werden vooral in de tweede helft van de

achttiende eeuw veel vinken en andere zangvogels gevangen.160 In de periode 1750-1850, de

bloeitijd van de Hollandse vinkerij, bevonden zich op tal van buitenplaatsen in deze kuststreek

vinkenbanen. De trekvogels kwamen in het najaar, vanuit noordelijker gelegen gebieden over

160 Hans Vader, De Hollandse vinkenbanen: Van trefpunt van de elite tot vogelringstation in Beter één
vogel in de hand…: Vogelvangst, valkerij en eieren zoeken in ambacht, cultuurhistorie,
natuurbescherming en wetenschap, red. J.T. Lumeij, D.A. Jonkers en J.J.H.G.D. Karelse. (Zeist: KNNV
Uitgeverij 2008) 43.

159 Gerrit van Oosterom, “Gronden van vermaak: Een reconstructie van de ontwikkeling van de
buitenplaatscultuur en het buitenplaatslandschap langs de Oude Rijn tussen Leiden en Utrecht
(1600-1900).” Masterscriptie, Rijksuniversiteit Groningen, 2015. 108

158 Smit, Hendrik Engel’s Alphabetical List, 15.
157 van den Broeke, ‘Het pryeel van Zeeland,’ 247.

156 Riek Arink, Piet Bakker en Hilde de Haan, “In gesprek met twee heren Doude van Troostwijk:
Landgoed Hofstede Sterreschans,” Vechtkroniek 37 (2012): 34.

155 Kooij, “Een onderdeel van het aardse paradijs,” 91, 93.
154 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Historische hertenkampen, 2.
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vliegen en werden bij Haarlem min of meer gedwongen om de corridor tussen de Noordzee en

de grote watervlakte van het Haarlemmermeer binnen te vliegen.161

Een vinkenbaan bestond uit een veldje dat de druip werd genoemd en daarop lag een slagnet.

Vanuit een vinkershuisje, vaak voorzien van turfgestookte kachels, keek men door kijkgaten of

er vinken op de liggende netten zaten.162 Als dit het geval was, dan was het de kunst om op het

juiste moment het net dicht te trekken.163 Aan de westkant van een vinkenbaan bevond zich de

houtdijk, een wal van graszoden van ongeveer een meter hoog die werd beplant of belegd met

dood hout.164 Omdat de duinen tussen Beverwijk en Den Haag er in die tijd een stuk kaler

uitzagen werkte deze bosschages rond de vinkenbanen als magneten op de vogels, die hier de

mogelijkheid hadden om in het levende of dode hout te rusten.165

Bij het vangen van vinken werden op goede zang geselecteerde lokvinken gebruikt. De

lokvinken werden blind gemaakt door een heet gloeiende stopnaald op hun oogleden te

drukken die hierdoor vergroeide. De vogel was hierna vrijwel blind, maar kon door de oogleden

heen nog wel het verschil tussen licht en donker onderscheiden. De blinde lokvinken werden in

het donker gehouden en naarmate de herfst naderde werd het in hun kooitjes steeds iets lichter

gemaakt. Op deze manier waren de lokvinken in de veronderstelling dat de lente was

aangebroken en gingen hierdoor zingen in de herfst. Met behulp van uitgestrooid voer liet men

de zingende lokvinken op de grond over het slagnet foerageren. Soms werden vinken ook

gehaamd. Ze werden dan door middel van een leren tuigje met daaraan een kettinkje op de

grond gehouden. De zingende en gehaamde lokvinken zorgde ervoor dat voorbij trekkende

vinken ook op het op het net plaatsnamen, waarna de vinkersbaas door middel van de treklijn

het slagnet sloot en zo zijn slag sloeg.166

Het pleziervinken was een aangenaam tijdverdrijf voor de buitenplaatsbezitters. De

buitenplaatsbanen waren ontmoetingsplaatsen en het vinken had daardoor vooral een sociale

functie voor de bestuurlijke elite. De gastenboeken werden volgeschreven met gedichtjes en

ook de wanden van vinkershuisjes werden met rijmpjes gedecoreerd. De groep die het meeste

166 Vader, De Hollandse vinkenbanen, 44.
165 van Deursen, “Tussen trekbank en roerlijn,” 128.
164 Huizinga, Oogst van de landschappen, 134.
163 Vader, De Hollandse vinkenbanen, 44.
162 van Deursen, “Tussen trekbank en roerlijn,” 125.

161 Chris van Deursen, “Tussen trekbank en roerlijn: Geschiedenis van de vinkenbanen in de duinstreek,”
Fitus vogelwerkgroep zuid kennemerland 45, nr. 3 (2009): 128.
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aan pleziervinken deed waren rijke juristen, zoals advocaten, regenten en hoge ambtenaren.

Hun werkzaamheden lieten toe dat zij gedurende het vinkenseizoen tijd konden vrijmaken om

tijd op de vinkenbaan te besteden. Onder medici en geestelijken heerste een taboe op het

vinken en kooplieden konden hun zaken vaak niet laten versloffen tijdens het vinkenseizoen,

dus deze beroepsgroepen hielden zich niet of zelden met het vinken bezig. De

bestuurlijk-juridische elite die geen eigen buitenplaats had, huurde in sommige gevallen een

druipbaan om op te kunnen vinken.167

De adel en een deel van de elite keken neerbuigend naar het vinken.168 Deze tegenstanders

waren weinig enthousiast over dit lichtzinnige tijdverdrijf met zijn frivole imago. In de taal blijkt

hoe de adel over het vinken dacht. De uitdrukking ‘Vinken vangen’ betekende zoiets als luieren

en een ‘nette breier’ was een tijdverspiller. ‘Vinkenmannetje spelen’ of ‘vinkertje leggen’

betekende spijbelen. De oude landadel wilde zich duidelijk onderscheiden van de stedelijke elite

en was vinken gaan zien als een minderwaardig en oneervol surrogaat van de jacht waarbij

geen lichaamskracht was vereist. Voor de vinkende niet-adellijke elite was het juist een

alternatief op het jachtvermaak van de adel. In één bijzonder geval kan men zelfs spreken van

aristocratisering van het vinken. Op 20 oktober 1757 werden na een vogelvangst op het

Bloemendaalse Saxenburg door Cornelis Aarnout van Brakel 300 lijsters in een kring rondom

het voorhuis uitgestald. Wie wilde kon deze vangst tot de volgende dag komen bewonderen.169

Van Brakel heeft hier duidelijk een ritueel van de adellijke jacht willen imiteren.

Het vinken op buitenplaatsbanen droeg een zeker competitie-element in zich. Soms werden er

weddenschappen om het aantal te vangen vinken afgesloten. Bovendien noteerde men de

vangsten nauwkeurig in speciale vinkenboekjes zodat vangsten vergeleken konden worden met

die op andere buitenplaatsbanen. Dat men elkaar voortdurend op de hoogte hield blijkt uit het

bericht dat David Jacob van Lennep op 26 september 1796 vanuit Huis te Manpad aan zijn

broer Kees schreef. Op van Lenneps vinkenbaan waren die dag meer dan honderd vinken

gevangen, maar op buitenplaats Boekenrode had men minder geluk. Op buitenplaats

Oosterduin waren er 168 gevangen en op buitenplaats Bentveld maar liefst 250, aldus van

Lennep.170

170 Ibid.
169 Matthey, Vincken moet vincken locken, 213, 216, 233.

168 Een uitzondering hierop was de vinkenliefhebberij van Willem V en Anna van Hannover. Zie: Matthey,
Vincken moet vincken locken, 216.

167 Matthey, Vincken moet vincken locken, 210, 216, 222, 235, 297-298.
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Het vangen van vinken gebeurde niet alleen ter vermaak, maar ook de consumptie was een

reden voor het vangen van vinken of andere zangvogels.171 Jacob Adriaan baron du Tour gaf,

net als veel andere buitenplaatsbezitters, zijn vrienden en kennissen geschenken in de vorm

van bundels aan elkaar gebonden consumptievogels die op zijn baan waren gevangen.172 Een

recept uit De volmaakte Hollandsche keuken-meid uit 1752 beschrijft hoe aan het spit gebraden

vinken bereid konden worden: ‘Neemt de Vinken en rygt die aan een speetje, en bekleed die

met wat dun spek; en legt het speetje op twee overeind staande Turven voor het vuur, maar

men moet ze dikmaals omkeeren, en in het afgedroopene doet men wat gaar gekookte en

gekurvene petercelie tot de saus.’173

Een andere bestemming voor de gevangen vogels was de kooivogelhouderij. In tal van

woonhuizen hingen aan het eind van de achttiende eeuw één of meerdere kooitjes met

zangvogels. Ze werden als gezelschapsdieren gehouden en kinderen speelden ermee, maar

dienden ook als belangrijke verzamel en studieobjecten.174 Dat laatste sloot aan op de

achttiende-eeuwse tijdsgeest, waarin verzamelen en kennis verwerven door middel van

empirisch onderzoek een grote rol speelde.

4.5 De menagerie van Versailles als inspiratiebron voor de duitstalige gebieden

Weliswaar werd de beroemde menagerie van Versailles in de tweede helft van de zeventiende

eeuw gebouwd en is het hiermee geen typisch achttiende eeuws voorbeeld. Toch is het

belangrijk om op deze plek aandacht aan de menagerie op dit Franse paleis te besteden. Later

zal blijken dat aan het begin van de achttiende eeuw veel menagerieën in de Duitstalige

gebieden hun vorm hieraan ontleenden. Lodewijk XIV liet tussen 1662 en 1664 door de

architect Louis Le Vau een grote menagerie op Versailles bouwen.175(afb. 36) De menagerie

bestond uit een radiale layout waarbij de bezoeker vanuit één punt, de octogonale salon de la

ménagerie, het natuurspektakel aanschouwde.176 Dit patte d'oie ontwerp gaat terug tot

176 Baratay en Hardouin-Fugier, Zoo, 50.

175 Matthew Senior, “Seeing the Versailles Ménagerie,” Papers on French Seventeenth-Century Literature
30, nr. 59 (2003): 351-352.

174 Tom de Roo, “Kanarieliefhebberij in de achttiende eeuw - op het kruispunt van wetenschap en vrije
tijd?” De Achttiende eeuw 41, nr. 2, (2009): 106 & Matthey, Vincken moet vincken locken, 255.

173 De volmaakte Hollandsche keuken-meid (Amsterdam: Steven van Esveldt, 1752) 62.

172 Kees van der Leer, “Van Santvliet te Lisse naar Zandvliet in Den Haag,” in Kunst, natuur en techniek
op en rond kasteel keukenhof, onder redactie van Gerard Jaspers, Jan Beenakker, Henk Duijker en Ignus
Maes (Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2009) 124.

171 Huizinga, Oogst van de landschappen, 134.
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geschriften van Vitruvius en Leon Battista Alberti.177 Dat een hele menagerie vanuit één punt

bekeken kon worden was iets nieuws en was wezenlijk anders dan het alomtegenwoordige

Italiaanse model dat in de zeventiende eeuw uitging van een route langs verschillende kleine

dierenverblijven, de serragli, die verspreid in het parco lagen. Op Villa Borghese had je

bijvoorbeeld de serraglio de Leone en de serraglio delle Gazelle en werd de schildpadheuvel de

serraglio delle Tartaruche genoemd.178

De hokken in Versailles waren uitgerust met kleine stallen, vijvers, fonteinen en in sommige

gevallen beplant met gras.179 Bezoekers bekeken de dieren door hekken gedecoreerd met

scènes uit Metamorfosen van Ovidius. De menagerie vormde een soort theater waarbij de

dierenverblijven als podium fungeerde en de toeschouwer vanuit één plek het natuurspektakel

aanschouwde. Dat de menagerie ook eens letterlijk als theater fungeerde blijkt uit een

evenement dat in 1664 plaatsvond. Lodewijk XIV organiseerde in dat jaar een theatraal diner,

waarnaast er bij elke gang andere dieren zoals een olifant, dromedaris en een beer werden

opgevoerd die tijdens het feestmaal bewonderd konden worden.180

180 Baratay en Hardouin-Fugier, Zoo, 48-50.

179 In het begin van de achttiende eeuw liet Louis XIV de menagerie op Versailles uitbreiden. Rondom de
bestaande dierverblijven werden toen nieuwe hokken gebouwd.

178 Bettina Paust, Studien zur barocken Menagerie im deutschsprachigen Raum, (Worms: Wernersche
Verlagsgesellschaft 1996) 43.

177 Senior, “Seeing the Versailles Ménagerie,” 353.
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36. Menagerie in de tuinen van paleis Versailles. De menagerie bestond uit een radiale layout waarbij de bezoeker

vanuit de octogonale salon de la ménagerie de dieren kon bekijken. Prentmaker: anoniem. Uitgever: Pieter van der

Aa, 1726, ets. Bron: Rijksmuseum Amsterdam objectnummer: RP-P-OB-83.035-56.

Het panoptische ontwerp van de menagerie in Versailles droeg de macht van het koninkrijk uit

en stond symbool voor de heerschappij op deze exotische diersoorten en de buitenlandse

mogendheden waar ze vandaan gehaald waren.181 Ziet men de tuin met menagerie als

microkosmos, dan kon de koning als de schepper gezien worden die als een soort god de

natuur beheerste. Het idee dat de menagerie in Versailles symbool stond voor de overheersing

op de koloniën bleef ook in de achttiende eeuw voortleven, zo schreef de Franse schrijver

181 Senior, “Seeing the Versailles Ménagerie,” 353. & Baratay en Hardouin-Fugier, Zoo, 51. & Peter
Sahlins, “The Royal Menageries of Louis XIV and the Civilizing Process Revisited,” French Historical
Studies 35, nr. 2 (2012): 237–267.
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Dézallier d’Argenville in 1755 over deze menagerie: ‘It is as if Africa has paid a tribute of its

progeny, and the other parts of the world have paid the King homage with their rarest and most

singular animals and birds.’182

Het model van menagerie van Versailles kwam later ook voor in de Duitstalige gebieden van

Europa. Een voorbeeld daarvan ziet men op Schlöss Belvedere in Wenen. In 1721 liet prins

Eugene de Savoy hier een menagerie met een radiale plattegrond bouwen.183(afb. 37) Ten

westen van het onderste Belvedere lag de kleine tuin met orangerie en volière. Aan de

oostelijke kant van het bovenste Belvedere was de grote menagerie rondom een

klaverbladvormig bassin met fontein geplaatst.184 Hier werden 43 soorten zoogdieren en 67

verschillende soorten vogels verzameld.185 Het Hekwerk om de zeven hokken was, net als op

Versailles, ook hier met scènes uit Ovidius' Metamorfosen gedecoreerd.186 Een aantal andere

menagerieën in de Duitstalige gebieden werden in de achttiende eeuw aangelegd op basis van

een plattegrond die net als Schlöss Belvedere in Wenen gebaseerd was op de menagerie van

Versailles. Hieronder bevonden zich de menagerieën van Schönbrunn, Lusthof Hildburghausen,

Slot Karlsruhe en Belvedere bij Weimar.187

In de Republiek ziet men de op Versailles en in Duitstalige gebieden ontwikkelde vorm van de

menagerie niet terug. De vorm die bepaalde dierverzamelingen in de Republiek kregen had

meer overeenkomsten met Engelse menagerieën.

187 Paust, Studien zur barocken Menagerie, 81-136.
186 Baratay en Hardouin-Fugier, Zoo, 52.
185 Belozerskaya, “Menageries as Princely Necessities,” 71.
184 Paust, Studien zur barocken Menagerie, 83.
183 Ibid.
182 Baratay en Hardouin-Fugier, Zoo, 51.
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37. Menagerie van Schlöss Belvedere in Wenen. Net als bij de menagerie van Versailles liggen de dierenverblijven

ook hier in een radiale layout om een centraal punt. Salamon Kleiner 1736, ets, 29,1 x 38,8 cm. bron: Belvedere,

Wenen. inv. BB_6274-057.

4.6 De menagerie in de landschapstuinen van Engeland

Net als in de Nederlanden werden ook in Engeland in de achttiende eeuw folly’s gebruikt om op

decoratieve wijze menagerieën in de tuin te integreren. Veel menagerie paviljoens kregen in

Engeland een opvallend uiterlijk en werden in eclectische, exotische en soms op fantasie

gebaseerde stijlen vormgegeven. De menagerieën in Engeland werden vaak door bekende

tuinarchitecten als William Chambers en Lancelot 'Capability' Brown ontworpen. 'Capability'

Brown ontwierp een menagerie in gotische stijl voor Blenheim en een in klassieke stijl voor

Coombe, waarvan de hexagonale toren met koepeldak geïnspireerd is op de menagerie door

Louis le Vau op Versailles.188 In Kew Gardens en Bulstrode was een menagerie in de vorm van

188 Capability Brown at Coombe, Coventry City Council, geraadpleegd op 09-02-2022
http://www.capabilitybrown.org/sites/default/files/capability_brown_at_coombe_leaflet.pdf
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een Chinese tempel. Horace Walpole ontwierp een gotisch bouwwerk voor de menagerie op

Wentworth en op Horton en Osterley waren menagerie bouwwerken naar Palladio.189

Volières zoals de eerder genoemde, door William Chambers ontworpen, volière in de Kew

Gardens van prinses Augusta waren licht en luchtig ontworpen.190 In deze botanische tuin van

de prinses bevonden zich vlak naast elkaar twee volières.(afb. 38, 39 en 40) De grootste van de

twee stond in een bloementuin en in deze volière werden Engelse zangvogels, fazanten en

zeldzame exotische vogels gehouden. De andere volière bestond uit een octogonaal Chinees

tempeltje dat in een ovale waterkom stond waar exotische fazanten, grotere vogels, goudvissen

en watervogels leefden.191 Dat folly's soms ook puur decoratief konden zijn blijkt uit de 'volière'

ontworpen door Robert Bakewell in de tuin van Melbourne Hall die nooit als vogelkooi heeft

gefungeerd.192

38. Gezicht op de bloementuin en volière van Kew Gardens. Het gebouw op de achtergrond

dient als volière. Ontwerp door Sir William Chambers. Thomas Sandby, 1763. Bron: The

Metropolitan Museum of Art, New York, toegangsnummer: 25.19.39.

192 Festing, 'Menageries and the landscape garden,' 106.

191 Mark Laird, A Natural History of English Gardening, (New Haven en Londen: Yale university press,
2015) 252.

190 Ibid.
189 Festing, 'Menageries and the landscape garden,' 107.

72



39. Gezicht op een paviljoen dat in de menagerie van Kew Gardens staat. Anoniem, ca. 1700-1799, ets.

Bron: Rijksmuseum Amsterdam. Objectnummer: RP-P-2018-1953.

40. Detail van een plattegrond van Kew Gardens

naar ontwerp van William Chambers, waarop de

twee menagerieën te zien zijn. 1763. Bron:

Metropolitan Museum of Art, New York.

Toegangsnummer: 25.19.44.
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Halverwege de achttiende eeuw waren dieren een bijna even belangrijk onderdeel in de

landschappelijke setting van de tuinen als planten dat waren. Van de Engelse landgoederen is

het bekend dat men er ook wel eens dieren los in de tuin liet lopen. Bovendien konden

bepaalde dieren door middel van ha-ha's nu ook een centrale plek in de tuin krijgen, waarin ze

ogenschijnlijk vrij rondliepen. De Engelse schrijver en landbouw specialist William Marshall vond

dat exotische vogels op het gazon getoond moesten worden naast planten en struikgewassen.

Het idee dat er dieren door de tuinen zouden moeten lopen had voor een deel te maken met de

Picturesque beweging uit die tijd. Aanhangers van deze beweging bespraken met elkaar hoe

dieren het landschap verbeterden. Zo schreef groot voorstander van deze school William

Gulpin: 'No landscape is complete without its figures'.193 Onder andere op Bulstrode, Goodwood

en Osterley Park liepen in die tijd dieren ogenschijnlijk vrij rond. Margaret Bentinck hertogin van

Portland begon in de achttiende eeuw met het aanleggen van een indrukwekkende verzameling

planten, dieren en ander naturalia op Bulstrode Park. De grotto in de tuin was gedecoreerd door

schelpen verzameld door James Cook en de botanici Joseph Banks en Daniel Solander

schonken haar vele exotische planten. Vanuit de menagerie op Bulstrode Park konden veel

vogels zoals pauwen en fazanten over het landgoed scharrelen. Mary Delany, die veel tijd

doorbracht op Bulstrode Park, schreef in 1744: 'I have now not only the hares, the sheep, and

the peacocks and their usual companions, but a thousand little pheasants running upon the

lawn.'194

Charles Lennox de tweede hertog van Richmond bezat op zijn landgoed Goodwood ook een

uitgebreide dierverzameling.195 Net als bij veel andere menagerieën lag ook hier de verzorging

in handen van personeel dat speciaal hiervoor werd ingehuurd. Op Goodwood was dat de

verzorger Henry Foster. Deze menagerie bevond zich op een gedeelte van het park dat 'High

Wood' genoemd werd en bestond onder andere uit wolven, leeuwen, tijgers, vossen, jakhalzen,

beren, wasberen, bavianen, gieren, adelaars, uilen, struisvogels en een gordeldier. De grote

dieren uit deze uiteenlopende verzameling werden in hokken ondergebracht en de kleinere

dieren lagen aan een ketting.196

196 Laird, A Natural History, 242-243.

195 Graaf Willem Bentinck was de schoonbroer van de tweede hertog van Richmond en had een volière
op Sorghvliet.

194 Madeleine Pelling, “Collecting the World: Female Friendship and Domestic Craft at Bulstrode Park,”
Journal for Eightteenth-Century Studies 41, nr 1 (2018): 102, 115.

193 Festing, 'Menageries and the landscape garden,' 110-111.
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Opmerkelijk is dat de mannetjes leeuw op Goodwood vlees te eten kreeg terwijl de leeuwin

enkel met brood werd gevoed. Bovendien werden deze leeuwen in verschillende kooien

gehuisvest. Over deze kooien is weinig bekend. Toen de leeuwin overleed creëerde de hertog

ter nagedachtenis aan zijn favoriete dier een gedenkteken in de vorm van een stenen sculptuur

van de leeuwin.197(afb. 41)

41. Grafmonument voor de leeuwin van de tweede hertog van Richmond in

de tuin van landgoed Goodwood. Bron: Goodwood.com.

Zowel op Bulstrode als op Goodwood was een zogenaamde 'American Grove' waar planten en

diersoorten uit de kolonie Noord-Amerika bij elkaar gebracht werden. Er werd magnolia en

Amerikaanse ceder geplant en er vormde zich zo een waar Amerikaans natuurparadijs in

Buckinghamshire en (West) Sussex.198

Op de Londense buitenplaats Osterley Park werden aan het einde van de achttiende eeuw

meer dan 97 vogels gehouden.199 In 1794 legde William Hayes de dieren uit deze menagerie

vast in zijn tekeningen en bracht ze samen in het boek Portraits of the Rare and Curious Birds

with their Descriptions from the Menagery of Osterley Park. Twee Chinese mandarijn eenden

199 Osterley Conservation Team Blog, Curious Birds in the Trapping of Trade, geraadpleegd op
08-05-2014
https://osterleynationaltrust.wordpress.com/2014/05/08/curious-birds-in-the-trappings-of-trade/
geraadpleegd op 20-02-2022

198 Laird, A Natural History, 239-240, 258.

197 Laird, A Natural History, 244-245. Dat daar in het geval van honden in Nederland vraag naar was blijkt
uit de grafmonumenten voor honden uit Gijsbrecht van Laar, Magazijn van Tuin-sieraaden, 41. Voor meer
over hondengraven in Engeland zie: Lucinda Lambton, Beastly Buildings, (Washington: Atlantic Monthly
press, 1986), 164-188.
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werden ondergebracht in een meertje op een open plek ten noordwesten van het huis. De zorg

voor de vogels lag in handen van de ingehuurde verzorger, de zogenaamde 'menagerie man'

Jonathan Chipps die geassisteerd werd door een jonge jongen. In 1772 bezocht Agneta Yorke

het landgoed Osterley. Ze beschreef de menagerie op Osterley als een volmaakt toevluchtsoord

en de mooiste plek die ze ooit zag. Verder schreef ze ook over twee loslopende

Jufferkraanvogels 'that follow like dogs'.200

Frederica de Hertogin van York had in Oatlands een menagerie bestaande uit een gemengde

groep dieren.201(afb. 42) Op de afbeelding is te zien dat alle dieren gezamenlijk voor een soort

van stal geportretteerd zijn, of deze onderlinge samenhorigheid overeenkomt met de realiteit is

lastig te zeggen. Ook ziet men op de schilderijen die Aert Schouman van exotische dieren

maakte vaak diverse vogels naast elkaar gearrangeerd. Dit roept vraagtekens op over de mate

van realiteit.

42. Prent van de Menagerie van Oatlands Palace waarin alle dieren bij elkaar zijn afgebeeld. Links op de

achtergrond komt nog een struisvogel, door een opening in de omheining, aangelopen. Getekend door William

Daniell naar een schets van John Byrne. 1822. Bron: Image courtesy of Elmbridge Museum, Elmbridge

Borough Council.

201 Festing, 'Menageries and the landscape garden,' 109.
200 Ibid.
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Gemetselde waterkommen, zoals waar men in de Republiek watervogels in hield, zag men in

Engeland nauwelijks. Menagerieën rondom water kwamen in Engeland vaker in een meer

landschappelijke setting voor. Op Chiswick lag de menagerie aan een meer en op Hawkstone

op de helling van 'Elysian Hill' uitkijkend op de lange 'menagerie pool'.202 Ook een naam als de

'menagerie pond' bij Castle Ashby is een aanwijzing dat in deze, door Lancelot 'Capability'

Brown ontworpen, tuin dieren rondom de vijver werden gehouden. De menagerie van Bretton

Hall bevond zich sinds 1777 op een eiland in één van de meren op het landgoed.203

203 Karen Lynch, ''Hapilly situated, in elegant style': The development of the Bretton Hall landscape, c.
1760-1830,” Garden History 41, nr. 1 (zomer 2013): 83. & Festing, 'Menageries and the landscape
garden,' 111.

202 Festing, 'Menageries and the landscape garden,'  112.
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5. Een prinselijk paradijs

5.1 Het ontstaan van de vorstelijke menagerie van stadhouder Willem V

In 1748, het geboortejaar van prins-stadhouder Willem V, kocht zijn vader Willem IV een

landgoed in Voorburg met de twee landhuizen, Het Grote Loo en Het Kleine Loo.204 Het

buitenhuis Het Grote Loo werd omschreven als een omgrachte edelmanswoning met een

woonvleugel, hoektoren die als duiventoren dienst deed, stalling en koetshuis. Van een

menagerie was toen nog geen sprake. Willem IV liet de tuinen van het landgoed verfraaien met

de aanleg van doolhoven en vijvers met daarin lelies en exotische vissen.205 In 1749 werd met

de bouw van een fazanterie een begin gemaakt voor de aanleg van een menagerie.206

Prinses Anna had heel veel interesse in natuurlijke historie. Na de dood van haar man, Willem

IV, in 1751 trad Anna van Hannover op als regentes voor haar driejarige zoon Willem V.207

Gedurende die jaren breidde ze de menagerie steeds verder uit, totdat Willem V zelf oud

genoeg was om zich ermee te bemoeien. Behalve moeder Anna was ook haar zoon zeer

geïnteresseerd in natuurlijke historie. Onder Willem V groeide de menagerie uit tot een

internationaal befaamde dierverzameling van grote wetenschappelijke betekenis, waar veel

zeldzame en soms in die tijd zelfs geheel onbekende dieren hebben geleefd. In de menagerie in

Voorburg kwamen dieren die daar voor het eerst binnen Europa te zien waren.208

5.2 Arnout Vosmaer: Directeur van de stadhouderlijke menagerie en kabinetten

Een belangrijke figuur voor de menagerie van Willem V was Arnout Vosmaer. Vosmaer werd in

1720 in Rotterdam geboren. Na eerst als koopman te hebben gewerkt vestigde hij zich in 1751

in Den Haag waar hij zich volledig richtte op de studie der natuurlijke historie en de uitbreiding

van zijn kabinet. In 1752 wist Arnout Vosmaer de beroemde en omvangrijke collectie van de in

208 Zoohistory, Menagerie ‘t Loo Voorburg: 1749-1786. Geraadpleegd op 29-08-2021,
https://zoohistory.jouwweb.nl/t-loo-voorburg

207 Florence Pieters en Kees Rookmaaker, “Arnout Vosmaer, topcollectioneur van naturalia en zijn
Regnum animale,” in Een vorstelijke dierentuin: De menagerie van Willem V, onder redactie van B.C.
Sliggers en A.A. Wertheim (Zutphen: Walburg instituut, 1994), 16-17.

206 Pieters, Rookmaaker & Sieger, “De menagerie van stadhouder Willem V,” 39-40. & Pieters en Mörzer
Bruyns, “Menagerieën in Holland,” 202.

205 Smit, Hendrik Engel’s Alphabetical List, 163.

204 Florence Pieters, Kees Rookmaaker & Corinne Sieger, “De menagerie van stadhouder Willem V op
Het Kleine Loo te Voorburg,” in Een vorstelijke dierentuin: De menagerie van Willem V, onder redactie
van B.C. Sliggers en A.A. Wertheim (Zutphen: Walburg instituut, 1994), 39-40. & Pieters en Mörzer
Bruyns, “Menagerieën in Holland,” 202.
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1736 overleden Amsterdamse apotheker Albertus Seba te verwerven. Vosmaer kreeg in Den

Haag veel faam als natuurkenner en collectionneur van naturalia. In 1754 was hij behulpzaam

bij de inrichting van het kabinet van Catherina van Grovestins-von Schultz. Zij was hofdame van

prinses Anna van Hannover, de moeder van prins Willem V. Het kabinet van Catherina van

Grovestins-von Schultz was met een groot aantal uniforme kastwanden bijzonder fraai ingericht

en was volgens Vosmaer zelf één ‘der schoonste verzamelingen die ooit in deze landen

geweest zijn, en strekten zich uit over alle delen der natuur.’209 Daniel Marot jr. heeft dit kabinet

weergegeven in een tekening, het kabinet wordt hier door de getekende draperieën als een

theater van de natuurlijke wereld neergezet.210(afb. 43)

43. Het kabinet van Catherina van Grovestins-von Schultz. Op de tekening zijn
onder andere geprepareerde vogels en reptielen te zien. Op de kasten staan ook
verschillende koralen en aan het plafond hangen speren en enkele reptielen. Daniël
Marot de jongere, 1756, tekening in pen en penseel. Bron: Gemeente archief Den
Haag.

Op 29 september 1756 werd Arnout Vosmaer door prinses Anna aangesteld tot directeur van

het naturaliënkabinet van de stadhouder.211 Prinses Anna en de jonge prins Willem V waren

zeer onder de indruk van de privécollectie van Vosmaer. De gehele collectie van Vosmaer werd

211 Florence Pieters, “Het schatrijke naturaliënkabinet van stadhouder Willem V onder directoriaat van
topverzamelaar Arnout Vosmaer,” in Het verdwenen museum: natuurhistorische verzamelingen
1750-1850, onder redactie van B.C. Sliggers en M.H. Besselink, (Haarlem: Teylersmuseum, 2002) 19-44.
& Pieters en Rookmaaker, “Arnout Vosmaer, topcollectioneur,” 17.

210 TH. H. Lunsingh Scheurleer, “Twee achttiende-eeuwse naturalieënkabinetten,” Nederlands
Kunsthistorisch jaarboek (NKJ) 21, (1970): 226.

209 Pieters en Rookmaaker, “Arnout Vosmaer, topcollectioneur,” 14-16.
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voor een bedrag van 8000 gulden aan het stadhouderlijke kabinet verkocht. Vosmaer vond een

geschikte ruimte op de tweede verdieping van het stadhouderlijk kwartier waar hij de

verzameling onderbracht en deze werd bezocht door een groot aantal internationale

bezoekers.212

In 1759 bezocht de Zweedse geleerde Bengt Ferrner tijdens zijn reis door Holland het kabinet

van de prins-stadhouder. Volgens Ferrener bestond de verzameling toen uit 20.000 stuks.

Bovendien noemt Ferrner het zeer eervol dat de verzameling planten en dieren volgens de orde

en indeling van zijn landgenoot Karl Linneaus gerangschikt was. Linnaeus was een groot

voorbeeld voor Arnout Vosmaer. Ferrner schrijft dat er in het kabinet drie portretten hingen: van

de jonge prins-stadhouder Willem V, van Karl Linneaus en van de Zwitserse botanist Konrad

von Gesner.213 Willem V lijkt zich hiermee als een groot natuurkenner af te beelden en te

vergelijken met de twee beroemde natuurwetenschappers. De verzameling was in vijf grote

vertrekken opgesteld. Het eerste vertrek bevatte een verzameling munten, antieke busten,

schilderijen en andere antiquiteiten. De tweede ruimte was volledig gewijd aan grote en kleine

vogels, die met hun bijbehorende nesten en eieren in vitrines waren opgesteld. In een derde

vertrek werden kleine vogels afwisselend met koralen onder stolpen getoond. Ook bevonden

zich hier vele laden met allerlei soorten vlinders. Vertrek vier was vooral bestemd voor een rijke

verzameling mineralen en gesteenten, maar hier werden ook vondsten uit andere natuurrijken

bewaard zoals slakken en slangen. Tot slot was de vijfde ruimte bestemd voor een verzameling

opgezette viervoetigen die in vergelijking tot de rest van het kabinet niet al te groot was, aldus

Bengt Ferner.214 Later noemde de Fransman Dézaillier d’Argenville dit kabinet het rijkste van

heel Holland.215 Toen later, naast de natuur- en kunstkabinetten, ook de stadhouderlijke

menagerie op peil was gebracht werd Arnout Vosmaer in 1771 ook benoemd tot directeur de

menagerie.216

216 Pieters, Rookmaaker en Sieger, “De menagerie van stadhouder Willem V,” 40.
215 Dézaillier d’Argenville, La Conchiliologie, (Parijs: Chez Guillaume de Bure, 1780), 338.
214 Ibid.

213 G.W. Kernkamp, “Bengt Ferrner’s dagboek van zijne reis door Nederland in 1759 medegedeeld,” in
bijdragen en mededelingen van het historisch genootschap (Amsterdam: Johannes Müller, 1910)
352-354.

212 Pieters en Rookmaaker, “Arnout Vosmaer, topcollectioneur,” 17-18.
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5.3 Regnum animale

In 1766 was Vosmaer al begonnen met het publiceren van een reeks monografieën over de

dieren in de menagerie (en het kabinet) van Willem V. Deze beschrijvingen van exotische dieren

breidde zich uit tot het omvangrijke en zeer waardevolle werk Regnum animale.217(afb. 44) In

Regnum animale worden zaken als voeding, gedrag, fysieke eigenschappen, geur en kleur van

34 dieren uitvoerig beschreven. Het werk is ingedeeld in drie delen, een deel met viervoetige

dieren, een deel met vogels en een deel met slangen. Het deel met viervoetige dieren is het

grootste en beschrijft 21 dieren. Daarna worden er tien vogels en drie slangen beschreven.

Vosmaer heeft zich in zijn Regnum animale beperkt tot het beschrijven van tot dan toe

onbekende of nagenoeg onbekende diersoorten. De meeste wel bekende diersoorten uit de

menagerie waren kort daarvoor al beschreven door de Franse natuuronderzoeker

Georges-Louis Leclerc, graaf de Buffon in zijn Histoire naturelle. Een werk waarvoor Vosmaer

veel bewondering had.218

Ieder dier dat in het werk wordt beschreven is voorzien van tekeningen. Van de 34 tekeningen

zijn er 21 gemaakt door Aert Schouman, drie door de hofschilder T.P.C. Haag (1737-1832), zes

door de minder bekende Gerrit van den Heuvel (ca. 1725-1800), één door Carolus van Cuyk

(1724-1791), één door Gijsbertus Haasbroek (1752-1805), één door Cornelis van Noorde

(1731-1795) en één door Johann Heinrich Merck (1741-1791). Deze tekeningen werden

grotendeels gegraveerd door de graveur Simon Fokke (1712-1784).219 Het werk van Vosmaer

met daarin de tekeningen vormen een zeer waardevolle bron voor onderzoek naar de

menagerie van Willem V. De volledige naam van Regnum animale luid: Natuurkundige

beschryving eener uitmuntende verzameling van zeldsaame gedierten, bestaande in Oost- en

Westindische viervoetige dieren, vogelen, slangen, weleer leevend voorhanden geweest zynde,

buiten den Haag op Het Kleine Loo van Z.D.H. den prins van Oranje-Nassau.

219 Pieters en Rookmaaker, “Arnout Vosmaer, topcollectioneur,” 31.
218 Pieters en Rookmaaker, “Arnout Vosmaer, topcollectioneur,” 35.
217 Arnout Vosmaer, Regnum animale, (Amsterdam: Pieter Meijer, 1766), 5.
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44. Frontispice van Regnum Animale. Aert Schouman,
1766. Bron: Koninklijke Verzamelingen, Den Haag,
signatuur: 276 B 0022-q.

5.4 ‘Eener uitmuntende verzameling van zeldsaame gedierten’

Van 1748 tot 1786 groeide de menagerie van Willem V uit tot een van de grootste en bekendste

menagerieën in de Nederlanden.220 De menagerie werd geregeld bezocht door geleerden, zoals

de natuuronderzoekers Joseph Banks, Thomas Pennant en Peter Simon Pallas. Ook de

kaapreizigers Robert Jacob Gordon en Francois Levaillant brachten de vorstelijke verzameling

een bezoek.221 De meeste dieren in de menagerie kreeg Willem V cadeau, bijvoorbeeld van

gouverneurs van koloniale gebieden in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Zo schonk Theodoor van

Marcelis in 1765 een groot aantal dieren die hij in Suriname had verzameld. Voor hij dat deed

stuurde hij eerst een uitgebreide lijst met dieren naar Arnout Vosmaer.(afb. 45) De directeur van

de menagerie gaf hierop vervolgens aan welke dieren welkome geschenken waren. Met een #

op de lijst gaf Vosmaer aan welke dieren ‘de meest begeerde zaken’ waren en met + gaf hij aan

welke dieren van minder belang waren, maar toch ook ‘ten hoogste aangenaam’. Bijvoorbeeld

de vijf Guinese apen en een ratelslang, waren volgens Vosmaer zeer gewild en wenste hij te

zien. Van minder belang, maar toch ook gewild waren een flamingo en een donkerblauw

parkietje.222

222 Lijst van viervoetige dieren en het gevogelte, 1765. Koninklijke verzamelingen, Den Haag.
Objectnummer A31-208-01.

221 Smit, Hendrik Engel’s Alphabetical List, 163.
220 Pieters en Mörzer Bruyns, “Menagerieën in Holland,” 202.
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45. Lijst van viervoetige dieren en gevogelte. Voor zijn menagerie kocht Willem V
zelf dieren, maar hij ontving ook vele schenkingen. Zo ook van Theodoor van
Marselis, die na zijn verblijf in Suriname diverse curiositeiten en dieren naar de
Nederlanden meebracht. Deze lijst werd door de vader van Theodoor naar Arnout
Vosmaer verstuurd. De directeur van de menagerie gaf hierop vervolgens aan
welke dieren welkome geschenken waren. Met een # op de lijst gaf Vosmaer aan
welke dieren ‘de meest begeerde zaken’ waren en met + gaf hij aan welke dieren
van minder belang waren, maar toch ook ‘ten hoogste aangenaam’. 1765. Bron:
Koninklijke verzamelingen, Den Haag. Objectnummer A31-208-01.
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Wat opvalt is het gebrek aan kennis over de verzorging van de dieren in die tijd. Bij aankomst

werden de dieren behalve bewonderd ook uitvoerig onderzocht en experimenteerde men met

de verzorging. De meeste dieren bleven niet lang in leven in de menagerie. De dieren in deze

vorstelijke menagerie werden vaak ziek en overleden niet lang na hun aankomst. Er is niet veel

bekend over het ontwerp en de huisvesting van de menagerie. Vosmaer schreef hier vrijwel

niets over en ook op kaarten van de tuin is de menagerie niet expliciet afgebeeld. Historica

Florence Pieters vermoedt dat de stallen, kooien en volières op Het Kleine Loo heel eenvoudig

geweest moeten zijn en dat er geen pontificale menagerie gebouwen hebben gestaan.223 Voor

zover bekend is geen enkel dierenverblijf van deze menagerie door een kunstenaar afgebeeld.

In de menagerie van Willem V leefde bijvoorbeeld twee Guineesche Jufferbokjes. Deze twee

bokjes waren in een groep van veertien naar de Republiek der Nederlanden verscheept. Alleen

deze twee mannetjes hadden de tocht per schip overleefd. Niet veel later in de winter van 1764

overleed één van deze bokjes in de menagerie van Willem V. Over het algemeen waren deze

dieren redelijk schuw van aard, maar het bokje dat nog leefde was redelijk tam geworden. Dit

dier werd Tetje genoemd en liet zich tijdens het voeren zacht over het hoofd krabben. Men vond

dat het dier zich zindelijk gedroeg en nooit de ‘minste onreinheid aan het lijf had’. Om deze

reden werd voor de naam Tetje gekozen wat van het woord tettig, oftewel zindelijk, komt.224

Met de twee Zuid-Amerikaanse ratelslangen uit Suriname die op het stadhouderlijke hof

aanwezig zijn geweest, werden proeven naar de dodelijke werking van hun gif gedaan. De

eerste ratelslang kwam in een kist met glazen bovenkant aan en is 27 dagen bij Vosmaer in

leven gebleven. De eerste veertien dagen vertoonde de slang levendig gedrag en kroop het

heen en weer door een grotere nieuwe kist met glazen bovenkant. Het lukte Vosmaer niet de

slang eten te geven wat deze opat.225 Een andere slang werd in 1765 in een houten vaatje naar

het vorstelijke kabinet gestuurd. Deze slang werd door Vosmaer in een soortgelijke kist met

glazen bovenkant gedaan. Een experiment met het gif van de slang zag er als volgt uit: Tijdens

een bezoek van Willem V en enige andere heren van het hof werd een vogel bij de slang

binnengelaten, waarna deze de vogel beet en niet veel later door het gif stuiptrekkingen kreeg.

225 Vosmaer, Regnum animale, beschryving van de Amerikaansche ratel-slang, 7, 8.

224 Arnout Vosmaer, Beschrijving van een genoegzaam nog onbekend en allerlieflykst bokje ‘t welk wy om
dezelfs fraaije en fijne gestalte noemen het Guineesche Jufferbokje, Natuurkundige beschryving eener
uitmuntende verzameling van zeldsaame gedierten, bestaande in Oost- en Westindische viervoetige
dieren, vogelen, slangen, weleer leevend voorhanden geweest zynde, buiten den Haag op het Kleine Loo
van Z.D.H. den prins van Oranje-Nassau. (Amsterdam: J.B. Elwe, 1804) 4-5.

223 Pieters, Rookmaaker en Sieger, “De menagerie van stadhouder Willem V,” 43.
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Ook later gebeurde dit tijdens een bezoek van Willem V en de prinsen van Weilburg en

Saerbruk. Ditmaal braakte het vogeltje het eerder gevoerde hennepzaad uit stierf na 22 minuten

aan stuiptrekkingen. Die middag kwam Willem V weer langs dit keer vergezeld door Baron van

Wulcknitz, de professoren Weis en Gaubius en anderen. De slang was mogelijk nog vermoeid

van die ochtend en beet eerst een paar keer mis, waarna een rake beet volgde en het vogeltje

na 4 minuten stuiptrekken stierf. Toen Willem V en de hertog Lodewijk van Brunswijk Lunenberg

de slang kwamen bekijken beet de slang het vogeltje niet.226 Opvallend detail is dat slangen dus

niet in de menagerie werden gehouden maar in de stadhouderlijke kabinetten.

In sommige gevallen hield Arnout Vosmaer een dier ook bij zich in zijn (werk)kamer. Dit

gebeurde bijvoorbeeld met de Bengaalse luiaard en ook met een Oost Indische Ichneumon. Dit

laatste dier noemde Vosmaer ook wel een Oostindische krokodillen-doder.(afb. 46) Dit dier was

al bekend bij de Oude Egyptenaren en had volgens Vosmaer een nuttige eigenschap. Het

verslond namelijk ‘met eene ongelooflyke begeerte’ de eieren van krokodillen. Het dier werd in

1768 vanuit Oost Indië naar de vorstelijke verzameling verzonden. Na aankomst besloot

Vosmaer het dier bij zich te houden, ‘De zeldzaamheid van dit voorwerp, in deze Landen, deed

mij besluiten, hetzelve bij mij in mijne kamer op te voeden’. Verder schrijft Vosmaer over de

Ichneumon het volgende: ‘Het was menslievende, voor elk even mak en handelbaar, gelijk een

klein hondje; speelende nam het de vingers in zijn bek, zonder in het allerminste te bijten; het

sliep ‘s avonds dikwijls bij mij, in mijn japon zittende'. Het at geen brood, wel vlees, kersen,

peren en ander fruit en uiteraard eieren 'die het behendig verbrak en uitzoog’.227

227 Arnout Vosmaer, Toen Leidschendam-Voorburg, geraadpleegd op 29-10-2021
http://wiki.toenleidschendam-voorburg.nl/wiki/Arnout_Vosmaer

226 Vosmaer, Regnum animale, beschryving van de Amerikaansche ratel-slang, 14-15.
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46. De Ichneumon (Oostindische Krokodillendooder) uit de menagerie
van Willem V, uit Regnum animale. Aert Schouman, ca. 1766. Bron:
Duijvesteincollectie.

De Bengaalse luiaard die Vosmaer bij zich op zijn kamer hield, was in juni 1768 overgezonden

naar de verzameling van Willem V. De zeldzaamheid van de luiaard en de nieuwsgierigheid van

Vosmaer deden hem ertoe besluiten om het dier in een kooi op zijn kamer te houden. Vosmaer

moest constateren dat de luiaard de gehele dag sliep. In de langwerpige kooi hield hij zich al

slapende met zijn twee achter klauwen heel stevig vast aan de tralies. Vosmaer maakte hieruit

op dat de Bengaalse luiaard in het wild in een boom zou moeten leven, zich vasthoudend aan

de takken.228 Verder is te lezen hoe Vosmaer wat experimenteert met de voeding van het dier.229

229 Vosmaer, “Beschrijving van de bengaalse luiaard,” 13.

228 Arnout Vosmaer, “Beschrijving van de bengaalse luiaard,” in Natuurkundige beschryving eener
uitmuntende verzameling van zeldsaame gedierten, bestaande in Oost- en Westindische viervoetige
dieren, vogelen, slangen, weleer leevend voorhanden geweest zynde, buiten den Haag op het Kleine Loo
van Z.D.H. den prins van Oranje-Nassau. (Amsterdam: J.B. Elwe, 1804) 12.
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In 1774 kwam er een mannetjes gnoe aan op Het Loo in Voorburg. Toen er in 1776 ook een

vrouwtje werd binnengebracht, hield men haar eerst een paar dagen op stal. Na enkele dagen

werden de dieren bij elkaar gezet. De mannetjes gnoe viel het vrouwtje echter aan en men

besloot daarom een houten balk op de horens te bevestigen. Deze poging om hem niet meer in

staat te stellen het vrouwtje te verwonden werkte niet en ‘zijne kwaadaardigheid’ nam van dag

tot dag toe, aldus Vosmaer. Om deze reden legde men hem uiteindelijk in de weide vast aan

een stuk touw.230 Men had gehoopt de twee dieren te laten voortplanten, maar dit was duidelijk

mislukt. Vier weken na de komst van het vrouwtje brak het, aan het touw gelegde, mannetje los.

Van schrik sloeg het vrouwtje met haar hoofd tegen het hekwerk dat het verblijf omringde en

ook het mannetje raakte tussen het hekwerk bekneld. Beiden raakten hierbij dusdanig gewond

dat zij enige dagen later stierven. Het mannetje had twee jaar in de menagerie geleefd, het

vrouwtje slechts vier weken.231

Het wrattenzwijn waarover eerder in deze scriptie kon worden gelezen hoe het bij aankomst het

riool onder het voorplein van het Stadhouderlijk hof opgroef, werd nog uitvoerig door Arnout

Vosmaer beschreven. Zo vergeleek Vosmaer de geur van het varken met die van Schabzieger,

een Zwitserse kaas. Het zwijn liet zich volgens Vosmaer ook graag over de rug wrijven met een

stok of met de hand, hoe harder hoe liever. Op deze manier kon men het dier bovendien goed

laten stilstaan, waarna het getekend kon worden. Uit de beschrijving van dit dier kan daarnaast

opgemaakt worden dat er water in de menagerie aanwezig was, dat op sommige momenten

lager stond dan op andere momenten. Ook groeiden er planten waarvan het varken graag de

wortels opat.232

232 Vosmaer, Natuurkundige beschryving eener uitmuntende verzameling, 10-11.
231 Vosmaer, Beschryving van den Kaapschen Boschbuffel, 6-7.
230 Vosmaer, Regnum animale, beschryving van den Kaapschen Boschbuffel, 6.
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47. De secretarisvogel uit de menagerie van Willem V. Met de handgekleurde afbeelding uit
Regnum animale. In het onderschrift staat Amerikaanse roofvogel, maar de secretarisvogel is een
Afrikaanse roofvogel. Mogelijk werd door Vosmaer de secretarisvogel met de in Zuid-Amerika
levende kuifseriema verward. Simon Fokke en Aert Schouman, ca. 1766, 19,5 x 16 cm. Bron:
Duijvesteincollectie.

Er werd ook een Afrikaanse secretaris vogel in de menagerie van Willem V gehouden.(afb. 47)

Deze roofvogel was tot dan toe nieuw voor de wetenschap. Vosmaer schrijft over de vogel uit

Zuid Afrika dat hij goed is te houden in het Nederlandse klimaat. In de winter werd de vogel wel
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naar binnen gehaald waar hij muizen en ratten die op het dierenvoer afkwamen ving. Vosmaer

beschreef hoe de vogel hierbij geduldig voor een gat stond te wachten en toe sloeg als er een

knaagdier tevoorschijn kwam.233 Verder schreef Vosmaer niets over de manier waarop deze

vogel in de menagerie werd gehuisvest.

In 1778 werd er een Orang Oetan de stadhouderlijke menagerie binnengebracht.(afb. 48) Dit

was volgens Florence Pieters en Kees Rookmaaker de eerste Orang Oetan die ooit levend

Europa bereikte, maar volgens Vosmaer zelf was het al de tweede levende Orang Oetan die in

Holland te zien was.234 Na iets meer dan een half jaar na haar aankomst overleed zij. Vosmaer

geeft een bijzondere beschrijving van de Orang Oetan waarbij hij zich realiseert dat het dier zich

als in een vriendschap verhoudt tot de mens, met name tegenover de vaste oppassers. ‘Zij was

van eene onbegrijpelijke goedaardigheid, nimmer heeft men haar eenige blijk van

kwaadaardigheid zien toonen, men kon haar veilig de hand in den mond steeken. In haar

uiterlijk aanzien had zij iets droevigs, doch in alle haare omstandigheden kon men zulks niet

bemerken. Zij beminde het gezelschap van menschen, zonder onderscheid der kunne te

maaken, alleen gaf zij de natuurlijke voorkeur aan die haar dagelijks oppasten en goed deeden,

en toonde alleen aan deze meerder bewijzen van vriendschap. Somwijlen als deze heenen

ging, gooiden zij zich, aan de ketting liggende, als uitgelaaten op den grond, schreeuwde

jammerlijk en scheurde alle bij zich hebbende doeken aan stukken, als zij alleen was.’ Ook

beschrijft Vosmaer dat het Orang Oetan vrouwtje vaak met voor- en achterpoten stevig om de

borst van de oppasser hing. Pogingen om haar los te krijgen waren onsuccesvol totdat Vosmaer

haar een schaaltje aardbeien voorhield waar ze op af kwam om die te eten.235

Behalve deze beschrijving over de innige relatie tussen mens en Orang Oetan leest men ook

dat het Orang Oetan vrouwtje op zolder werd opgesloten en door middel van een halsband met

ijzeren ketting werd vastgeketend. Vosmaer verteld over een incident waarbij de Orang Oetan

zich uit haar halsband bevrijdde en over de houten balken van de zolder klom. Tijdens deze

ontsnapping had ze onder andere een gekurkte fles málagawijn geopend, leeg gedronken en

weer op dezelfde plaats teruggezet.236

236 Vosmaer, Regnum animale, beschryving van den Orang-Outang, 15.
235 Vosmaer, Regnum animale, beschryving van den Orang-Outang, 13-14.

234 Vosmaer, Regnum animale: beschryving van den Orang-Outang, 6. & Pieters en Rookmaaker, “Arnout
Vosmaer,” 29.

233 Vosmaer, Regnum animale, beschryving van eenen Afrikaanschen roof-vogel, 3, 6.
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48. Orang oetan uit de menagerie van Willem V. De orang oetan op het schilderij plukt een
appel en op het stenen muurtje is een reliëf geschilderd waarop de orang oetan eveneens
staat afgebeeld. Op dit geschilderde reliëf eet de Orang oetan een schaaltje aardbeien.
Tethart Philip Christian Haag, 1777, olieverf op doek, 110,5 x 174 cm. Bron: Mauritshuis,
Den Haag, inv. 813.
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Het is opvallend dat Vosmaer de Orang Oetan een ‘verwonderd voorwerp’ noemt dat hij vier

weken zorgvuldig bij zich bewaarde. Een dier uit de menagerie een voorwerp noemen gebeurde

vaker, dit zien we ook bij de Ichneumon. Vosmaer spreekt dan over ‘de zeldzaamheid van dit

voorwerp’.237 Vervolgens liet Vosmaer de Orang Oetan in een daarvoor geschikt geachte plaats

in de tuin leven. Nog geen vier maanden later werd het dier erg ziek. Na zeven maanden bij

Vosmaer doorgebracht te hebben stierf het dier op 22 januari 1777. Hierna werd ze opgezet en

in het kabinet bewaard.238 Dieren uit de menagerie werden vrijwel altijd na hun overlijden

bewaard in het kabinet.

In 1774 werd door Robert Jacob Gordon een hartebokje naar de Willem V gezonden. Dit was

het eerste hartebokje dat levend Europa bereikte. Volgens Vosmaer was dit dier, net als alle

boksoorten, bijzonder gesteld op tabak en zelfs snuiftabak. De hartebok leefde van 1774 tot

1777 in de menagerie, wat als een lange levensduur in gevangenschap werd gezien. Het bokje

was door een afscheiding in de weide van andere dieren gescheiden. Het wrattenzwijn groef

zich op een nacht een weg onder deze afscheiding. Tijdens het bezoek van dit zwijn raakte het

bokje gewond en stierf het niet veel dagen later.239 Verder spreekt Vosmaer nog over een

‘Americaansche wezel’ die uit Suriname werd overgebracht en na zo’n twee à drie dagen na

aankomst stierf en over een ‘Japansche bosch-kat’ die in 1765 op een schip richting Holland

door zijn moeder was geworpen en tot de aankomst nog bij haar had gezogen.240

Vosmaer behield zijn post als directeur van de menagerie totdat de dieren, in verband met de

strijd tussen de orangisten en de patriotten, uit Het Kleine Loo te Voorburg in 1786 naar Het Loo

in Apeldoorn werden overgebracht.241 Uit deze laatste fase van de menagerie bevindt zich een

brief van Vosmaer aan Willem V in het archief van de Koninklijke collectie in Den Haag. Hierin

schrijft Vosmaer op 14 juli 1786 dat de twee Aziatische olifanten Hans en Parkie goed en wel

zijn aangekomen in de menagerie in Voorburg. Hij beschrijft de olifanten als zijnde ‘zeer mak,

zelfs aardig en minzaam’. Naar de wens van Willem V zal hij voorbereidingen treffen om de

Olifanten naar Het Loo in Apeldoorn te vervoeren. Per boot zouden Hans en Parkie naar

241 Pieters en Rookmaaker, “Arnout Vosmaer, topcollectioneur,” 36.

240 Vosmaer, Regnum animale: beschryving van een Americaanschen wezel, 3. & Vosmaer, Regnum
animale: beschryving van eene Japansche Bosch-Kat, 4.

239 Vosmaer, Regnum animale, beschryving van den kleinen hartebok, 3, 6-7.
238 Vosmaer, Regnum animale, beschryving van den Orang-Outang, 19-20.

237 Arnout Vosmaer, Toen Leidschendam-Voorburg, geraadpleegd op 29-10-2021
http://wiki.toenleidschendam-voorburg.nl/wiki/Arnout_Vosmaer
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Arnhem worden gebracht, vanaf waar ze het laatste stuk naar Het Loo zelf moesten lopen. Voor

deze verhuizing naar Apeldoorn lijkt Vosmaer het goed om de dieren eerst enige tijd aan het

land te laten wennen en om de stijfheid, waar alle dieren volgens hem na zo’n lange reis mee

kampten, te verminderen door twee à drie wandelingen per dag met ze te maken.242

49. De voormalige olifantenschuur op het Loo in Apeldoorn met de hoge deuren waar de olifanten doorheen
konden. Tegenwoordig is het gebouw in gebruik door een fruitteeltbedrijf. Bron: Fruitbredrijf Bouwman.

Toen de gehele menagerie eenmaal op Het Loo in Apeldoorn gevestigd was, nam de omvang

en populariteit ervan snel af. Van de menagerie in Apeldoorn is wel bekend hoe het verblijf van

de twee olifanten Hans en Parkie eruit zag. Dit was een groot bakstenen gebouw met grote

deuren en een hoge dakrand. Het voormalige olifantenhuis had een utilitair karakter en

tegenwoordig is er een fruitteeltbedrijf in gevestigd.(afb. 49) In 1795 werd de menagerie

geconfisceerd door de Franse Republiek en werden de dieren naar Le Jardin du Roi in Parijs

verplaatst.243 De menagerie vormde voor de Fransen een oorlogsbuit die ook voor hun de

Verlichting, de schepping en politieke macht representeerde.

243 Bert Sliggers, Een vorstelijke dierentuin: De menagerie van  Willem V, (Zutphen: Walburg pers, 1994)
7.

242 Brief van Arnout Vosmaer aan Willem V, 14 juli 1786. Koninklijke verzamelingen, Den Haag.
Objectnummer A31-856-01.
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6. Conclusie

Het verzamelen van wilde dieren gebeurt wereldwijd al een lange tijd en blijkt vrijwel in alle

gevallen uitsluitend iets van de rijkste laag van de bevolking te zijn. Wilde dieren waren voor

mensen vaak een exclusief luxe product waar macht en status aan af te lezen was.

Schenkingen in de vorm van exotische dieren waren in de achttiende eeuw, maar ook ver

daarvoor, zeer gebruikelijk. Het schenken van dieren aan elkaar benadrukte de onderlinge

diplomatieke banden. Het exclusieve karakter van exotische dieren zorgde ervoor dat

welgestelden hun politieke macht en (koloniale) rijkdom met behulp van deze geschenken

konden uitdragen. De wederkerigheid die aan deze gift culture verbonden zat was zeker van

belang. Een geschenk werd daarom vaak beantwoord met een retourgeschenk in de vorm van

een ander dier, politieke gunst of welwillendheid.

Ook in de zeventiende eeuw was het verzamelen van exotische dieren een belangrijk onderdeel

in het bestaan van aristocraten en in toenemende mate van rijke handelslieden. Een belangrijk

voorbeeld hiervan zijn de menagerieën van Johan Maurits in Brazilië en later in Kleef. In zijn

menagerie op paleis Vrijburg in Nederlands-Brazilië werden, behalve Zuid-Amerikaanse

diersoorten, ook dieren van het Afrikaanse continent verzameld. De ontwikkelde koloniale

netwerken voor handel en slavernij werden gebruikt voor het vervoer van dieren tussen de

continenten. Ook naar de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden liet men exotische

dieren transporteren. Mits de dieren de lange overtocht per schip hadden overleefd, kwamen ze

bij aankomst in Amsterdam tussen 1675 en 1784 vaak in de menagerie van Blauw Jan terecht.

Vanaf daar kregen de meeste dieren een plek op de Nederlandse buitenplaatsen.

Al de 76 door mij geïnventariseerde menagerieën bestonden uit vogels en op 12 daarvan

kwamen ook zoogdieren voor. Verreweg de meeste menagerieën bevonden zich in Holland. In

Noord- en Zuid-Holland samen waren dat er 49. De overige 27 bevonden zich in Utrecht,

Zeeland en in mindere mate in Gelderland en Friesland. Het hebben van een menagerie was

kostbaar en werd zowel door de adel als door rijke burgers ondernomen. Het hoogtepunt van

het aantal Nederlandse buitenplaatsen halverwege de achttiende eeuw zorgde ervoor dat het

aantal menagerieën in die periode ook een toppunt bereikte.

De vogels in een menagerie kregen in de vorm van waterkommen een plek in de tuin. Deze

waterelementen hadden een vaste plaats in de tuinontwerpen en bevonden zich vaak op

prominente zichtassen. Vaak zwommen er ook vissen als decoratief element in de
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waterkommen en vijvers van de tuinen. De menagerie kwam in verkoopadvertenties van

buitenplaatsen, naast andere vaak genoemde onderdelen als de orangerie, moestuin,

paardenstallen, boomgaard of tuinsieraden, vaak voor.

Buitenplaatsen in de Hollandse kustgebieden waren veel in het bezit van vinkenbanen. Het

vangen van vinken was een sociale gelegenheid, die de bestuurlijk-juridische elite een

alternatief op de adellijke jacht bood. Ook hertenkampen kwamen op een aantal landgoederen

en buitenplaatsen in de achttiende eeuw voor. In de tweede helft van de achttiende eeuw ziet

men ook menagerieën in de vorm van folly’s. In de gids Magazijn van Tuin-sieraden van

Gijsbrecht van Laar staan volières afgebeeld in de vorm van Chinese, islamitische en gotische

bouwwerken. In Engeland kenden ze dit fenomeen ook. Het menageriemodel dat in het begin

van de achttiende eeuw in de Duitstalige gebieden gebruikelijk was, kwam in de Nederlanden

niet voor. De inspiratiebron voor dit panoptische model was de zeventiende eeuwse menagerie

in Versailles.

De bekendste menagerie van de Nederlanden in de achttiende eeuw was die van

prins-stadhouder Willem V. Deze verzameling dieren op het Loo in Voorburg en later op Het Loo

in Apeldoorn, kan als het absolute hoogtepunt gezien worden van de menagerieën in die eeuw.

Hierin bevonden zich behalve een groot aantal exotische vogels ook veel (grote) zoogdieren.

De directeur van deze omvangrijke verzameling was Arnout Vosmaer, die in het werk Regnum

animale de dieren uitvoerig beschreef en liet afbeelden. Regnum animale kan als een

waardevolle primaire bron gezien worden die ons veel vertelt over de manier waarop in de

achttiende eeuw dieren in een menagerie werden gehouden.

Met dit scriptieonderzoek is een bijdrage geleverd aan de kennis over menagerieën in de

achttiende eeuw. De scriptie biedt een overzicht op de schaal en de manier waarop wilde dieren

op de Nederlandse buitenplaatsen werden gehouden. Er is weinig wetenschappelijke literatuur

specifiek over menagerieën geschreven. Tijdens volgende onderzoeken kunnen nog meer

primaire bronnen geraadpleegd worden. Zo zouden kasboeken van een buitenplaats ons

mogelijk meer vertellen over de bouwmaterialen die voor de bouw van dierenhokken werden

gebruikt. Met name over de de hokken van zoogdieren is weinig bekend en valt in verder

onderzoek mogelijk veel nieuwe kennis te behalen.
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Wat wel duidelijk is aangetoond, is dat de menagerieën op veel buitenplaatsen in de achttiende

eeuw vrijwel altijd een vast onderdeel in de tuin waren en dat ze de tijd waarin men leefde

weerspiegelden. Vanuit koloniën werden exotische dieren naar de Nederlanden gebracht,

waarmee men een verzameldrang kon vervullen en bezoek aan de buitenplaatsen kon

vermaken en imponeren. Door het verlichte gedachtegoed nam men een kritische en

onderzoekende houding aan, waarbij de dieren uit de menagerieën in sommige gevallen

aandachtig werden geobserveerd. Op encyclopedische wijze werden deze verzamelingen van

de Verlichting aangelegd, waarmee buitenplaatseigenaren de schepper van een microkosmos

werden. Met behulp van naturalia, planten en dieren trachtten zij hun tuinen om te toveren tot

aardse paradijzen waarin Gods schepping bestudeerd kon worden. Maar door gebrek aan

kennis over de juiste voeding en verzorging, stierven de meeste dieren in een menagerie snel

en waren de tuinen voor de ontheemde dieren vaak een stuk minder paradijselijk.
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Bijlage I. Lijst van buitenplaatsen met menagerieën in de achttiende eeuw.1

Adrichem
In 1796 werd door de laatste bewoner Gijsbert Karel van Hogendorp geschreven dat er behalve
het herenhuis hier ook nog een stal, een orangerie, een tuinhuis, een huis voor de pluimgraaf
(beheerder van het gevogelte), tuinschuur, timmerschuur, een menagerie en een aantal kassen
aanwezig waren.2

Amstelrust
De menagerie bestond vooral uit watervogels, eend- en hoenderachtigen, fazanten en duiven.
Koopman Arnoldus Ameshoff (1749-1819) verkocht in 1791 een deel van zijn collectie aan
Anthony van Aken senior.3

Backershagen
Clara Elisabeth Backer (1746-1818) erfde Backershagen van haar ouders. Er bevonden zich:
een goedgevulde volière met vogels uit Nederland en andere landen, vijvers met een grote
diversiteit aan vissen, een hertenkamp en een vinkenbaan.4

Beeckestijn
In 1740 was hier een uitgebreide menagerie met Javaanse tortelduiven, Javaanse papegaaien
en slingerapen aanwezig.5

(Klein)Bentveld
Op deze buitenplaats even buiten Haarlem waren vijvers, een menagerie en een vinkenbaan
met vinkenhuis aanwezig.6

Beukbergen
In een verhuuradvertentie uit 1806 wordt deze buitenplaats omschreven als een modern huis
met stal voor acht paarden, een ruim koetshuis, grote moestuinen, broeierij en een menagerie.7

Bellevue
De menagerie op deze Haarlemse buitenplaats aan het Spaarne werd in 1799 aan Anthony van
Aken verkocht.8

8 Rotterdamsche Courant 27 July and 27 Augustus 1799.

7 Advertentie. “Amsterdamsche courant” Amsterdam, 03-05-1806. Geraadpleegd op Delpher op
14-03-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010720113:mpeg21:a0013

6 Advertentie. "Amsterdamse courant". Amsterdam, 07-02-1747. Geraadpleegd op Delpher op
01-12-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010797519:mpeg21:p002

5 Oldenburger-Ebbers, Backer en Blok, Gids voor de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur, deel
West, 252.

4 Smit, Hendrik Engel’s Alphabetical, 15. & Advies-en ontwerpbureau Oldenburgers Historische Tuinen
Amsterdam. “Landgoed Backershagen: Toekomstbeeld en advies mbt. parkherstel.” (2009): 16.

3 Smit, Hendrik Engel’s Alphabetical, 6.

2 Roel Mulder, “Op afbraak: De sloop van buitenplaatsen in de periode 1780-1830” (doctoraalscriptie,
Universiteit Utrecht, 2006), 45.

1 De bronnen van deze bijlage zijn ook terug te vinden in de bronnenlijst.
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Boom en Bosch
De tuin van deze buitenplaats in Breukelen bestond in 1766 uit grote lanen, berceaux, sterren-
en slingerbosjes, fonteinen, cascades, grotwerken, vijvers, moestuinen, perzik- en
druivenkassen en een ‘complete menagerie’.9

Bos en Hoven
Op de kaart die Jan van Varel in 1765 van de buitenplaats maakte is een waterkom met
gevogelte zichtbaar. Ook is op de kaart in de tuinuitbreiding, in vroeg-landschappelijke stijl, een
omheind en beplant stuk land waarop vogels rondlopen te zien.(Bijlage II-A)

Brittenrust
In 1754 verkopen Jacob en George de hofstede Brittenrust, deze bestaat op dat moment uit:
een herenhuis, een stalling, een koetshuis, een tuinmanswoning, een tuinhuis, tuinen,
boomgaarden, vijvers, een plantage, weiland en een menagerie.10

Buitenmeer
In een verkoopadvertentie van de Leydse courant van 22 mei 1754 staat beschreven dat deze
buitenplaats, gelegen nabij de hartvelderbrug aan het einde van het zandpad in Diemen,
versierd was met visrijke vijvers, een volière en een menagerie.11

Bunschoten
Deze 'welgelegen plaisier plaats' bij Beverwijk bestond tijdens een publieke veiling in 1758 uit
een ‘heere huizinge’, stallen voor zes paarden, een royaal koetshuis, haver en stroofolders, een
moestuin, een boomgaard en een ‘diergaarde’.12

De Burcht van Leiden
Op de gravure van Abraham Delfos uit ca. 1763-1770 is de burcht van Leiden afgebeeld, die
tevens een menagerie blijkt te zijn. Links op de prent ziet men reeën rondlopen en rechts achter
een hek en op straat zijn verschillende hoendersoorten en pauwen zichtbaar. Verder is er op de
voorgrond een aapje aan een ketting te zien.(Bijlage II-B)

Huis te Capelle
Bij het overlijden van buitenplaatseigenaar Willem Sliggers in 1769 werd door Jacob Bicker
Raije medegedeeld dat op Huis te Capelle ‘een fraaye menagerie’ was. Een fraaiere menagerie
zou volgens de schrijver in Holland niet bekend zijn.13

13 Jacob Bicker-Raye, Het dagboek van Jacob Bicker Raye 1732-1772, onder redactie van F. Beijerinck en M.G. de
Boer (Amsterdam: H.J. Paris, 1935) 315.

12 Advertentie. "Amsterdamse courant". Amsterdam, 25-03-1758, geraadpleegd op Delpher op
30-11-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010715564:mpeg21:p002

11 Advertentie. "Leydse courant". Te Leyden, 22-05-1754, geraadpleegd op Delpher op 23-03-2022,
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010909847:mpeg21:p002

10 Buitenplaatsen in Nederland, Buitenplaats Brittenrust, geraadpleegd op 22-11-2021
https://www.buitenplaatseninnederland.nl/alphen-aan-den-rijn-brittenrust.html

9 Mulder, “Op afbraak,” 12.
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Calorama
Dit landgoed had en heeft nog steeds een zeshoekige gecombineerde volière annex duiventil in
de gedaante van een Turkse moskee.14

Driemondt
De Amsterdamse koopman Jacob de Clercq (1710-1777) had op zijn buitenplaats Driemondt, in
de buurt van Weesp, een menagerie met vogels.15

Elswout
Op Elswout was een menagerie aanwezig.16 Op een kaart uit 1812 van Hendrik van Zutphen is
een duidelijk omheind stuk land met daarin een kom binnen de landschapstuin
zichtbaar.(Bijlage II-C)

Elsenoord
Op deze buitenplaats bij Vrouwenpolder, op het noorden van Walcheren, was een menagerie
aanwezig.17

Goudestein
Op een kaart uit 1798 is de situatie van Goudestein en Silverstein weergegeven zoals deze er
in 1750 bij lagen. Er zijn hier onder andere een duiventil, een karperkom en een menagerie
ingetekend. De menagerie is als een vierkante vijver met daarnaast een gebouw
weergegeven.18(Bijlage II-D)

Graafwijk
De menagerie van Dirk Rijswijk op buitenplaats Graafwijk bij Beverwijk werd op een kaart door
D. van Teunis Scharp in 1762 getekend. Opvallend is dat deze menagerie aan de keuken van
het huis grensde, het is heel goed mogelijk dat hier veel dieren voor consumptie werden
gehouden. De menagerie lag ook aan de vijver en er liep een eendentrap het water in.(Bijlage
II-E)

Griffioen
De menagerie voor watervogels bevond zich waarschijnlijk bij de boomgaard.19

19 Oldenburger-Ebbers, Backer en Blok, Gids voor de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur, deel
Zuid, 101.

18 Topografisch-historische atlas, 1643-1934 Regionaal historisch centrum Vecht en Venen
BB-THA_0018

17 van den Broeke, ‘Het pryeel van Zeeland’, 247.
16 Heimerick Tromp, De Nederlandse landschapsstijl, 244.
15 Smit, Hendrik Engel’s Alphabetical List, 59.

14 Stichting in Arcadië, Buitenplaats Calorama: Ontwerp brug naar menagerietuin. Rapport ivm de
reconstructie van de menageriebrug. 2020



Groeneveld
Eind achttiende eeuw kocht Joan Huydecoper van Maarseveen (1769-1836) landgoed
Groeneveld van Pieter Cornelis Hasselaer.20 Huydecoper, die onder andere schepen van
Amsterdam, directeur van de WIC was en later mededirecteur van de Nederlandse bank zou
worden, had op landgoed Groeneveld een menagerie. Deze menagerie kwam later in het bezit
van J. Cornély van Hemstra.21

Haagambacht
De bestuurder Jacob Adriaan baron du Tour (1734-1780) bezat een menagerie en kabinet op
Haagambacht in de buurt van Loosduinen. Zijn kabinet met vogels (mogelijk het kabinet op
Haagambacht) werd in 1776 te ‘s-Gravenhage verkocht. Zijn kasboek ligt in de Artis
bibliotheek.22

Hartekamp
De bankier George Clifford III (1685-1760) had in ieder geval in 1735, op de door zijn vader
gekochte buitenplaats Hartekamp, een grote en bijzondere botanische collectie en een
menagerie. Tussen 1735 en 1738 nam hij de Zweed Carl Linnaeus in dienst als lijfarts en om de
planten- en dierencollectie te verzorgen. Linnaeus schreef hier de Hortus Cliffortianus.23

Hartgersberg
In een advertentie uit 1797 wordt over een ‘Groote menagerie voor water- en pluimgevogelte’
op het ‘alleraangenaamste’ Hartgersberg bij Sonsbeek gesproken.24

Herberg de Hoop (Blauw Jan)
Onder verschillende eigenaren konden in deze herberg, aan de Kloveniersburgwal in
Amsterdam, van ongeveer 1675 tot 1784 allerlei soorten exotische dieren bewonderd worden.
Jan Barentszoon Westerhof begon de menagerie in 1675.25 Jan Velten maakte veel tekeningen
van de menagerie.

Kasteel ter Hooge
Op dit Zeeuwse kasteel van Jan van Borssele van der Hooghe was in de tweede helft van de
achttiende eeuw een volière aanwezig. In het begin van de negentiende eeuw werd er een
grotere menagerie met onder andere herten aangelegd.26

26 Martin van den Broeke, ‘Het pryeel van Zeeland’, 247-248. & Oldenburger-Ebbers, Backer en Blok,
Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur, deel Zuid, 99.

25 Smit, Hendrik Engel’s Alphabetical List, 30-31.
24 Heimerick Tromp, Nederlandse landschapsstijl, 49.

23 Oldenburger-Ebbers, Backer en Blok, Gids voor de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur, deel
West, 143. & Brouwer, Historische gegevens over onze vroegere ornithologen, 23.

22 Smit, Hendrik Engel’s Alphabetical List, 132.

21 Smit, Hendrik Engel’s Alphabetical List, 132. & Heimerick Tromp, De Nederlandse landschapsstijl,
73-74.

20 Corinna de Regt & Marieke Lenferink “De sociale geschiedenis van Groeneveld; wonen, werk en
weelde op de buitenplaats,” in ‘t Bekoorlyk Groeneveld: Een cultuurhistorisch onderzoek naar Kasteel
Groeneveld, MA Erfgoedstudies Universiteit van Amsterdam, 2009. 30



Kasteel de Hooge Vuursche
Op deze Utrechtse buitenplaats was op de as van het grand canal een volière aanwezig.27

Hoogduin
Op Hoogduin bestond de hele menagerie uit een kom met een heining er omheen. Deze
menagerie is ook vastgelegd op een tekening van Jan Arends.28

Honselaarsdijk
Op dit landgoed bij Naaldwijk was volgens het achttiende eeuwse reisverslag van Jan Aukes
Backer een menagerie aanwezig. Het is zeer aannemelijk dat die omschrijving op feiten
gebaseerd is. Hoe deze menagerie er uitzag werd niet door Backer beschreven.29 In de
zeventiende eeuw bracht prins Frederik Hendrik hier al uitheemse diersoorten onder, zoals de
eerste chimpansee ooit die Nederland levend bereikte.30

Huysduinen
Deze buitenplaats net buiten Haarlem werd in 1798 te koop aangeboden en als volgt
beschreven: 'Een capitale vermakelijke en welgeleegen Hofsteede, genaamt Huis Duine, met
(...) steenen coupel,  hermitagie, goudvischkom, menagerie, schuur, geapproprieerd tot stalling,
moes- en broei-thuin, Engelsche en andere boomgaarden, persikken, abricoosen- en
druiven-kasten, slinger en Engelsch-bosch, (...)'31

Ipestein
Op twee aquarellen van Cornelis Croll is het huis afgebeeld met een aantal (exotische)
vogelsoorten voor de poort. Te zien zijn onder andere een fazant, kalkoen en pauw en nog wat
hoenderachtigen.32

Larenstein
Op een tekening uit 1730-1740 die van het landgoed is gemaakt, is rechtsonder een gedeelte
van de tuin te zien dat is afgescheiden met een hek. Mogelijk was dit de menagerie.(Bijlage II-F)
In een verkoopadvertentie in de Amsterdamse courant van 18 juli 1750 wordt gesproken over
visrijke vijvers en kommen op dit landgoed in Velp.33

33 Advertentie. "Amsterdamse courant". Amsterdam, 18-07-1750, p. 1. Geraadpleegd op Delpher op
23-03-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010704841:mpeg21:p001

32 Aquarel in het Noord-Hollands Archief, Beeldcollectie van de gemeente Haarlem, inv. nr.
NL-HlmNHA_53004527. & Aquarel in Collectie Regionaal Archief Alkmaar, inv. nr. PR 1001262.

31 Heimerick Tromp, Nederlandse landschapsstijl, 50.
30 Pieters en Mörzer Bruyns, “Menagerieën in Holland,” 196.

29 Jan Aukes Backer, De jonge reiziger door Nederland, deel 2. (Amsterdam: D.M. Langeveld, 1797)
11-14.

28 Martin van den Broeke, ‘Het pryeel van Zeeland’, 247-248.
27 Moll-Breebaart en Leeuwin, “Vogels op de Hooge Vuursche,” 3-12.



Leeuw en Hooft
Op 8 april 1743 werd in Amsterdam deze Haarlemse buitenplaats verkocht. Leeuw en Hooft
was voorzien van een menagerie.34

Leyduin (Woestduin)
In 1798 werd Leyduin beschreven als een park met onder andere een menagerie.35

Het Kleine en Grote Loo
Op het Loo in Voorburg begon Anna van Hannover, na het overlijden van haar man Willem IV,
met de aanleg van een menagerie. Dit zou later de bekende menagerie van haar zoon Willem V
worden, waarvan Arnout Vosmaer de directeur werd. Bij de Franse inval in 1795 werd de
menagerie naar Parijs verhuisd.36

Het oude Loo
De menagerie op paleis het Loo in Apeldoorn werd in de jaren zeventig van de zeventiende
eeuw door koning-stadhouder Willem III en en zijn vrouw koningin Mary Stuart aangelegd. De
dieren uit deze menagerie zijn geschilderd door Melchior d‘Hondecoeter. Bij de Franse inval in
1795 werd de menagerie naar Parijs verhuisd.37

Luxemburg
Op deze buitenplaats in Maarssen werden zo’n 500 vogels van diverse pluimage gehouden. De
menagerie stond bekend als het pauwenhof van Pereira.38

Huis te Manpad
Rond 1742 kwam hier aan de noordzijde van de tuin een menagerie en in de tweede helft van
de achttiende eeuw werd er een nieuwe menagerie aangelegd door Cornelis van Lennep, voor
zijn bijzondere vogels. Er waren in 1786 goud- en zilverlakense Chinese fazanten en Carolina
eenden. Voor het verzorgen van deze menagerie werd een apart personeelslid in dienst
genomen, een pluimgraaf genaamd Koert. Op een gegeven moment rezen de kosten voor de
voliere de pan uit. Toen er in 1 jaar 1200 gulden aan vogelzaad nodig was besloten van Lennep
en zijn vrouw de vogels weg te doen, op wat duiven, eenden en kippen na.39

39 Oldenburger-Ebbers, Backer en Blok, Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur, deel West, 194. &
& Matthey, Vincken moeten vincken locken, 243-244. & Tuinhistorisch Genootschap Cascade, “Goud en
Zilverlakense Chineese Faisanten en Carolina Eenden” geraadpleegd op 15 januari 2022
http://www.cascade1987.nl/goud-en-zilverlakense-chineese-faisanten-en-carolina-eenden/

38 Jac. Zwarts, “Luxemburg (Overkerck): de pauwenhof van den heer Pereira (te Maarssen),” Jaarboekje
van het Oudheidkundig Genootschap “Niftarlake”, 1947, 22-72.

37 Ibid.
36 Smit, Hendrik Engel’s Alphabetical List, 163.
35 Oldenburger-Ebbers, Backer en Blok, Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur, deel West, 78.

34 Advertentie. "Oprechte Haerlemsche courant". Haerlem, 02-04-1743, p. 2. Geraadpleegd op Delpher
op 01-12-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011229135:mpeg21:p002
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‘t Huys ter Mee
Op deze buitenplaats op Walcheren bij Serooskerke werden zoogdieren gehouden. Er waren
hier ‘eenige hartebeesten en andere (Westindische) dieren’. 40 In 1783 verkocht Daniël Tulleken
(1719-1790) ‘t Huys ter Mee met zijn verzameling exotische dieren en planten, waaronder vele
sinaasappelbomen.

Huis ter Meer
Op deze buitenplaats aan een bocht in de Vecht bij Maarssen was een menagerie aanwezig.
De voliere is samen met een Turkse tent te zien op een gravure uit 1740 van Hendrik de Leth.41

Hofstede Meerenberg
Deze buitenplaats met menagerie lag aan het voormalige buurtschap de Glip bij Heemstede.
Op de nacht van zondag 8 op maandag 9 januari in 1747 werd hier een slot van de menagerie
opengebroken. Waarna de daders een bonte en witte pauw, witte kalkoense haan en hen en
twee kleine hennen meenamen.42

Meerenstein
Deze buitenplaats in Friesland voorzien van grachten, vijvers, singels, bossen en een
menagerie werd in 1779 verkocht.43

’t Middenhof
Op deze Zeeuwse buitenplaats op Walcheren was een verzameling vogels, die achter een hek
naast een paviljoenachtig gebouw werden gehuisvest. Jan Arends maakte in 1772 een tekening
van de menagerie.44

Middelwijk
Deze buitenplaats gelegen in de Beemster was voorzien van een gemetselde visrijke kom en
een menagerie voorzien van twee royale volières en een gemetselde kom. Aan de menagerie
lag een sierlijk bewerkte salon.45

45 Advertentie. "Oprechte Haerlemsche courant". Haerlem, 29-07-1755, p. 2. Geraadpleegd op Delpher
op 01-12-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011111525:mpeg21:p002

44 van den Broeke, ‘Het pryeel van Zeeland’, 247-248.

43 Advertentie. "Leeuwarder courant". Leeuwarden, 02-06-1779, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op
30-11-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010575915:mpeg21:p004

42 Advertentie. "Amsterdamse courant". Amsterdam, 31-01-1747, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op
01-12-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010797516:mpeg21:p002

41 van den Broeke, Jan Arends, 18-19.

40 van den Broeke, ‘Het pryeel van Zeeland’, 247-248. &  van den Broeke, Jan Arends: Buitenplaatsen op
Walcheren, 220.
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’t Munnikenhof
Op deze Zeeuwse buitenplaats lag de menagerie op één van de drie eilandjes en was geheel
beplant met hakhout. Een afscheiding langs het water van de gracht moest de eenden of
andere watervogels binnen houden. D.W.C. Hattinga maakte in 1768 een kaart van ’t
Munnikenhof met de omliggende landerijen, maar daarop is de menagerie niet duidelijk
zichtbaar.46

Oosterbeek
Deze voormalige buitenplaats bij Den Haag was in de achttiende eeuw voorzien van een
menagerie. In 1745 erft Nicolaas van der Dussen (1718-1770) Oosterbeek en breidt hij de tuin
uit met een omvangrijke aanleg in geometrische stijl. Het landhuis kijkt uit over een grand canal
dat wordt gekruist door een dwarsas met een menagerie aan de noordzijde een een theekoepel
op een bergje aan de zuidzijde. De schilder Jan Arends maakte in 1769 een schilderij van het
paviljoen met de menagerie.47

Oostergeest
Toen Hofstede Oostergeest bij Warmond op 28 december 1733 werd verkocht, was deze
volgens de verkoopadvertentie voorzien van een orangerie, speelhuis, visrijke vijvers en een
menagerie met een grote gemetselde waterkom.48

Patrijnenburg
Op aquarellen die Aert Schouman van deze buitenplaats in Naaldwijk maakte zijn veel vogels te
zien. Rondom waterkommen lopen onder andere pauwen en sommige delen met vogels
worden door hekwerk afgescheiden.

Pauw en Haagen
In 1779 werd het huis gesloopt en de grond met menagerie, tuinhuis en stallen verkocht. De
Amsterdamse boekverkoper Frederik Kaal verkocht de grond voor 4900 gulden.49

Huis Persijn
Hier was in de achttiende eeuw een verzameling vogels aanwezig.50

50 Brouwer, Historische gegevens over onze vroegere ornithologen, 23.
49 Mulder, “Op afbraak,” 18.

48 Oldenburger-Ebbers, Backer en Blok, Gids voor de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur, deel
west, 433. & Advertentie. "Leydse courant". Te Leyden, 30-11-1733, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op
01-12-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011013665:mpeg21:p002

47 Oldenburger-Ebbers, Backer en Blok, Gids voor de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur, deel
West, 446. & Ronald van Immerseel en Peter Verhoeff, Gemeente Den Haag, Welkom op landgoed
Oosterbeek, januari 2015 & Korneel Aschman advies en voorlichting voor cultureel erfgoed en Stichting In
Arcadië "'Zogher de fameuze aanlegger': Kwaliteitsimpuls Zocherparken in landgoederenzone
Zuid-Holland, handreiking bij het beheer en herstel," 2017.

46 van den Broeke, ‘Het pryeel van Zeeland’, 247-248. & van den Broeke, Jan Arends, 22, 186.
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Petersburg
Op een prent van Daniël Stoopendaal is een ronde waterkom met vogels afgebeeld op deze
buitenplaats aan de Vecht.51

Poppenroede Ambacht
Op deze buitenplaats in Zeeland was een menagerie aanwezig, bestaande uit onder andere
een aantal kraanvogels en een kaketoe.52

Rijnoord
Het rond 1800 door Gijsbert van Laar herschapen Rijnoord werd later in een verkoopadvertentie
beschreven als een luxe buitenplaats met een grote menagerie met salon, een hertenkamp en
visrijke vijvers.53

Park Rosendael
Dit park bij het Gelderse kasteel Rosendael had zeer waarschijnlijk in de achttiende eeuw ook
een menagerie. Volgens de Gids voor de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur was er in
de vijftiende eeuw al een menagerie met papegaaien en een leeuw op kasteel Rosendael.54

Ruststee
Het kasboek geeft aan dat Jacob Adriaan baron du Tour (1734-1780) in januari 1759 de eerste
dieren voor zijn menagerie op Ruststee kocht. De aankoop bestond uit twee poelpentades
(parelhoenders), twee pauwen, vier krielkippen en zes Utrechtse hennen, enkele kalkoenen en
een aantal fazanten. In de maanden daarna kwamen er nog diverse dieren bij waaronder twee
witte fazanten, een kwartel, een lepelaar, tortelduiven, krielkippen 'met omgekeerde veren',
zwartbonte eenden, een kraanvogel, drie 'vreemde beesten' en een waakhond.55

Santvliet
Op deze voormalige buitenplaats in Zuid-Holland was een menagerie waar vogels en andere
dieren werden gehouden.56

Schaep en Burgh
In een verkoopadvertentie in de Leydse courant van 12 september 1802 werd gesproken over
een menagerie op deze buitenplaats.57

57 Tuinhistorisch Genootschap Cascade, Schaep en Burgh met Tenten en Zitplaatsen, geraadpleegd op
23-11-2021 http://www.cascade1987.nl/schaep-en-burgh-met-tenten-en-zitplaatsen/

56 Jan Beenakker, “De Duin- en Bollenstreek: een cultuurhistorische ‘schatkamer’,” HGT 19 (2001): 5.
55 van der Leer, “Van Santvliet te Lisse naar Zandvliet in Den Haag,” 123.

54 Oldenburger-Ebbers, Backer en Blok, Gids voor de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur, deel
Oost, 147.

53 van Oosterom. “Gronden van vermaak,” 108.

52 Freek Schmidt en Hanco Jürgens, De natuur in de achttiende eeuw. (Hilversum: Uitgeverij Verloren,
2005) 124.

51 Noord-Hollands Archief. prenten en tekeningen van de Provinciale Atlas Noord-Holland, Collectie van
inv.nr. 2362

http://www.cascade1987.nl/schaep-en-burgh-met-tenten-en-zitplaatsen/


Schoonoord
Op deze buitenplaats gelegen aan het houtmanpad en de brouwersvaart werden vogels
gehouden. In een prent die Gerrit Jan Michaëlis in 1809 van Schoonoord maakte is een volière
op de achtergrond te zien.58(Bijlage II-G)

Silverstein
Op een kaart uit 1798 is de situatie van Goudestein en Silverstein zoals deze er in 1750 bij
lagen. Er zijn hier onder andere een duiventil, karperkom en menagerie ingetekend. De
menagerie is als een vierkante vijver met daarnaast een gebouw weergegeven.59(Bijlage II-D)

Sion
In de tuin van Sion in de buurt van Delft was een menagerie waar eveneens zoogdieren
gehouden werden. Volgens Gustave Loisel had Dirk van Hogendorp (1696-1760) hier een geit
uit India, fazanten en veel andere vogel- en eendensoorten rondlopen.60

Sorghvliet
De Luitenant-houtvester en Bewindhebber van de VOC, Graaf Willem Bentinck (1704-1774)
behield hier de volière van zijn vader Baron Hans Willem Bentinck en breidde deze uit met
verkregen vogels uit de Kaap of van de Molukken. Veel van de vogels kwamen na hun
overlijden in het kabinet van de Franse natuuronderzoeker René-Antoine Ferchault de Réaumur
terecht.61

Soestdijk
Volgens Heimerick Tromp was er op dit paleis aan het einde van de achttiende eeuw een
menagerie.62

Sterreschans
Op deze buitenplaats aan de Vecht in Utrecht was een menagerie en hertenkamp.63

Toornvliet
Op deze Zeeuwse buitenplaats werd door Galenus Trezel Bevers een aantal exotische vogels
verzameld. Zo liet hij liet bijvoorbeeld een aantal Oost Indische kraanvogels uit de Oost
importeren.64

64 van den Broeke, ‘Het pryeel van Zeeland’, 247-248.

63 Sterreschans, Breukelen. IVN Vecht en Plassengebied. Geraadpleegd op 8 januari 2022.
http://www.ivnvechtplassen.org/besster.htm

62 Heimerick Tromp, Nederlandse landschapsstijl, 207.
61 Smit, Hendrik Engel’s Alphabetical List, 23.
60 Loisel, Histoires des ménageries & Smit, Hendrik Engel’s Alphabetical List, 125.

59 Topografisch-historische atlas, 1643-1934 Regionaal historisch centrum Vecht en Venen
BB-THA_0018

58 Noord-Hollands Archief, Beeldcollectie van de gemeente Haarlem inv.nr. NL-HlmNHA_53002854

http://www.ivnvechtplassen.org/besster.htm


Velserbeek
De bankier en koopman Johan Baron Goll van Franckenstein (1756-1821) hield een aantal
dieren op deze buitenplaats bij Velsen. Zijn verzameling dieren, naturalia en planten bestond
onder andere uit een aap van Ceylon, een geit uit Guyana, ribben van een walvis en een groot
aantal Amerikaanse plantensoorten.65

Velzerhoofd
Op deze buitenplaats ten noorden van Santpoort was de tuin voorzien van onder andere
hoender- en duivenhokken, kabinetten, waterkommen, getimmerde sieraden en een menagerie.
Op 18 september 1756 werden er laurierbomen en andere gewassen verkocht, maar ook dieren
uit de menagerie, vinken en vinkennetten.66

Vest en Duin
Deze buitenplaats gelegen even buiten Haarlem was beplant met diverse boomgaarden en een
‘mooie waterkom of menagerie’.67

Vinkenduin (Woestduin)
In 1798 werd deze buitenplaats in de Hollandse duinen beschreven als een park met onder
andere een menagerie.68

Voorn
Deze buitenplaats in Utrecht was onder andere voorzien van nieuw getimmerde stallen met
ruimte voor acht paarden en een fraaie menagerie. De buitenplaats werd publiekelijk verkocht
op 11 mei 1743.69

Westermeer
Op de voormalige buitenplaats Westermeer was een menagerie aanwezig. Op de plek waar de
menagerie zich bevond ligt nu de Algemene begraafplaas in Heemstede.70

70 Oldenburger-Ebbers, Backer en Blok, Gids voor de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur, deel
west, 190.

69 Advertentie. "Amsterdamse courant". Amsterdam, 11-05-1743, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op
01-12-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010712498:mpeg21:p002

68 Oldenburger-Ebbers, Backer en Blok, Gids voor de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur, deel
west, 78.

67 Advertentie. "Oprechte Haerlemsche courant". Haerlem, 22-01-1757, p. 2. Geraadpleegd op Delpher
op 01-12-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011224312:mpeg21:p002

66 Advertentie. "Leydse courant". Te Leyden, 23-03-1725, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 30-11-2021,
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010904235:mpeg21:p002 & Familiebericht. "Amsterdamse
courant". Amsterdam, 26-08-1756, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 01-12-2021,
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010715165:mpeg21:p002

65 Smit, Hendrik Engel’s Alphabetical List, 97.
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Wild-Rijk
Deze buitenplaats bij Sassenheim werd in 1735 beschreven als een vermakelijke en wel
gesitueerde hofstede voorzien van menagerie en vijvers.71

Zandvliet
De bestuurder Jacob Adriaan baron du Tour (1734-1780) bezat op Zandvliet bij Lisse een
menagerie en kabinet. In de tuin op Zandvliet hield hij in ieder geval Mexicaanse bokken,
slangen, Chinese fazanten, kalkoenen, parelhoenders, Utrechtse hennen, een lepelaar, diverse
soorten zwanen en eenden. Daarnaast zwommen er siervissen in de vijvers.72

Huis Zijdebalen
Op een prent door Jan de Beijer uit 1745 van deze Utrechtse buitenplaats is een waterkom met
vogels afgebeeld men kijkt hiernaar vanuit Turkse tent.73

Zuidwind
Deze buitenplaats met menagerie in 's-Gravenzande werd in een reeks aquarellen door Aert
Schouman afgebeeld. Er waren hier waterkommen met vogels en er groeide op Zuidwind ook
exotische gewassen zoals sinaasappels, agaves en ananassen.74

Slot Zeist
Op een gravure van Daniël Stoopendaal uit 1702 is een vogelvlucht van slot Zeist te zien.
Hierop is een waterkom afgebeeld die in de legenda 'de grote ovale kom of de volière' is
genoemd. Ook is er een deel van de tuin met ‘fazanterie of volière’ aangeduid.75(Bijlage II-H)

75 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort. documentnummer: 540.848

74 Jan Dahmeijer, Archief WOS, Streekhistorie: Buitenplaats Zuidwind geraadpleegd op 04-01-2021,
https://archief.wos.nl/nieuwsarchief/bericht/20190616-streekhistorie-buitenplaats-zuidwind

73 collectie Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 37971

72 Smit, Hendrik Engel’s Alphabetical List, 132. & Buitenplaatsen in Nederland, Buitenplaats Zandvliet,
geraadpleegd op 23-11-2021 https://www.buitenplaatseninnederland.nl/lisse-zandvliet.html

71 Advertentie. "'s Gravenhaegse courant". 's-Gravenhage, 14-02-1735, p. 2. Geraadpleegd op Delpher
op 01-12-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010724377:mpeg21:p002
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Bijlage II. Afbeeldingen bij menagerieën uit de lijst met menagerieën.

A. Twee details van een kaart  van Bos en Hoven uit 1765 door Jan van Varel. Boven een waterkom met vogels en
onder omheind stuk grond met vogels en een kleine kom. Bron: Noord-Hollands Archief / kaarten en kaartboeken
van de Provinciale Atlas Noord-Holland, inv. 1244



B. Gezicht op de burcht van Leiden. Links op de prent lopen reeën en rechts achter een hek en op straat zijn
verschillende hoendersoorten en pauwen zichtbaar. Op de voorgrond een aapje aan een ketting te zien. Ets door
Abraham Delfos, 1763-1770. Bron: Rijksmuseum, Amsterdam, objectnummer: RP-P-AO-10-95



C. Detail van een kaart van de buitenplaats Elswout uit 1812 door H. van Zutphen. In de landschapstuin staat
een hek om de menagerie met daarbinnen een ovale waterkom en volgens de legenda rechts een
‘plukhok’ en links de ‘veehokken’. Bron: Noords-Hollands Archief/Staatsbosbeheer Noord-Holland te
Haarlem, inv. 19BB.



D. Detail van een kaart van Goudesteyn en Silverstein uit 1798, maker onbekend. Rechtsboven een vierkante vijver die
de menagerie werd genoemd en midden onder een karperkom. Bron: Topografisch-historische atlas, 1643-1934.
Regionaal historisch centrum Vecht en Venen  inv. BB-THA_0018.



E. Detail van een kaart uit 1762 van buitenplaats Graafwijk door D. van Teunis Scharp. De menagerie met
vijver en eendentrap grenst hier aan de keuken van het huis. Bron: Noord-Hollands Archief Collectie van
kaarten en kaartboeken van de Provinciale Atlas Noord-Holland, inv. 481.

F. Landgoed Larenstein te Velp met rechtsonder vermoedelijk de menagerie met hek eromheen en waterpartij
in L-vorm. Voor het hoofdhuis is ook een waterkom getekend. 1730-1740, vervaardiger onbekend. Bron:
Gelders Archief: toegangsnummer: 1551 - inv. 1426.



G. Gezicht vanuit het huis in de tuin met volière van buitenplaats Schoonoord. Het paviljoenachtige bouwwerk
aan de horizon is de volière. In 1809 getekend door Gerrit Jan Michaëlis. (Oriëntatie: ziende naar het
westen) Bron: Noord-Hollands Archief, 1100 Beeldcollectie van de gemeente Haarlem, inv. 46300.



H. Twee details van een vogelvlucht van Slot Zeist uit 1702 door Daniël Stoopendaal. De waterkom boven
wordt in de legenda ‘de grote ovale kom of de volière’ genoemd. De groep hokken op de onderste
afbeelding werd ‘de fazanterie of volière’ genoemd. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
Amersfoort. documentnummer: 540.848.


